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Do uczestników konferencji
„Warszawa wraca nad Wisłę”

Szanowni Państwo!
Wisła to kluczowy element tożsamości Warszawy, a historia
i współczesność miasta jest nierozerwalnie z nią związana.
Związek ten, którego symbolem jest warszawska Syrenka,
znajdował swoje odzwierciedlenie w literaturze i sztuce.
Rzeka była świadkiem doniosłych wydarzeń historycznych
związanych z Warszawą, zarówno zwycięskich, jak
w przypadku „cudu nad Wisłą”, jak i dramatycznych, kiedy
stanowiła „pretekst” dla nieudzielenia przez wojska
sowieckie pomocy powstańcom warszawskim. Przede
wszystkim jednak przez wieki rzeka stanowiła źródło
utrzymania wielu warszawiaków – flisaków, piaskarzy
i rybaków, ale była również miejscem odpoczynku
i rozrywki mieszkańców miasta. Przyczyniając się do
rozkwitu gospodarczego stolicy, dawała jej mieszkańcom
wytchnienie. Po latach zaborów, kiedy to Wisła pocięta
granicami straciła swoje znaczenie społeczno-gospodarcze,
powoli wracała do życia miasta wraz z odzyskaniem
niepodległości. Prekursorem idei przywracania Wisły
mieszkańcom Warszawy był prezydent Stefan Starzyński.
Ogłoszony przez niego program „Warszawa frontem do
Wisły” zmierzał do tego, aby nabrzeża rzeki i ona sama
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stały się miejscem odpoczynku i rekreacji dla
warszawiaków, tworząc sprzyjającą temu infrastrukturę.
Plany te, jedynie częściowo zrealizowane, zniweczył
wybuch II wojny światowej. Choć jeszcze po wojnie rzeka
tętniła życiem głównie za sprawą żeglugi pasażerskiej
i towarowej, od lat 70-tych XX wieku zatraciła swój
związek z miastem i jego mieszkańcami. Warszawa
„odwróciła” się od Wisły.
Idea powrotu Warszawy nad Wisłę – nawiązująca po części
do koncepcji prezydenta Starzyńskiego – dzięki
zaangażowaniu wielu osób i organizacji społecznych powoli
staje się rzeczywistością. Orędownicy tej idei dostrzegają
niezwykłe walory rzeki i jej potencjał w rozwijaniu życia
społecznego i gospodarczego miasta. Doceniają urodę
i unikalny charakter Wisły, dzięki którym w jej okolicach
możemy nadal podziwiać naturalne, nieskrępowane piękno
dzikiej przyrody. Miłośnicy rzeki, zrzeszeni w wielu
organizacjach, podejmują szereg inicjatyw zmierzających do
ciągłego rozszerzania oferty wydarzeń kulturalnych
i edukacyjnych, pozwalających warszawiakom spędzać
aktywnie czas nad Wisłą, ale również poznawać jej walory
przyrodnicze, tak aby tereny nadrzeczne stały się miejscem
rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców Warszawy.
Wysiłek rzesz pasjonatów doprowadził do podjęcia przez
Sejm RP w dniu 22 czerwca 2016 roku uchwały, która
ustanowiła rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Uchwała ta,
podkreślając wartość kulturowo-historyczną i przyrodniczą
Wisły, otwiera drogę dla podejmowania inicjatyw
zmierzających do pełnego wykorzystania jej bogactwa.
Celem grup, organizacji i instytucji działających w ramach
Roku Rzeki Wisły jest stworzenie projektów turystycznych,
kulturalnych i społecznych poprzez zainicjowanie działań
na wielu poziomach. Ma to kluczowe znaczenie dla
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realizacji idei przywrócenia Wisły mieszkańcom Warszawy.
Istotne jest bowiem, aby społeczne i oddolne inicjatywy
ludzi oraz organizacji pozarządowych znalazły wsparcie
instytucjonalne. Oznacza to, że w ślad za bogatą ofertą
kulturalną musi iść stworzenie infrastruktury i rozwój
żeglugi pasażerskiej. Dzięki temu Wisła i tereny
nadwiślańskie mogą stać się jednym z ważniejszych
ośrodków życia społeczno-kulturalnego Stolicy.
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
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Uczestnicy i Organizatorzy
Konferencji „Warszawa wraca nad Wisłę”

Szanowni Państwo,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły
w życiu naszego Narodu i Państwa, ustanowił rok 2017
Rokiem Rzeki Wisły.
Królowa Polskich Rzek to przecież nasze wyjątkowo
wspaniałe naturalne oraz kulturalne dziedzictwo, które
zachwyca
urodą
i
przyrodniczym
bogactwem.
Uczestniczyła w kształtowaniu tożsamości naszego narodu,
odgrywając znaczącą rolę w rozwoju ziem polskich. Jednak
w uchwale z dnia 22 czerwca 2016 roku pragnęliśmy
równocześnie podkreślić, że ta wyjątkowa rzeka, symbol
polskości i patriotyzmu, wciąż pozostaje dla nas
wyzwaniem cywilizacyjnym, zasługującym na przemyślaną
strategię oraz odważne, dalekowzroczne działania.
Dlatego cieszę się, że konferencja „Warszawa wraca nad
Wisłę” skupiać się będzie nie tylko na dyskusji o znaczeniu
Wisły w kontekście historycznym, lecz przede wszystkim na
możliwościach lepszego wykorzystania jej potencjału,
zarówno turystycznego i rekreacyjnego, jak i gospodarczego
czy energetycznego.
Wszyscy bowiem mamy świadomość, że nie byłoby
Warszawy bez Wisły. Rzeka zawsze miała duże znaczenie
dla miasta. Przez wieki stanowiła okno na świat – łącząc
stolicę z większością kraju i dając jej dostęp do morza.
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Po latach świetności została zaniedbana i odsunięta na
drugi plan. Obecnie powoli odzyskuje swój blask. Ufam, że
odbywająca się w Senacie RP konferencja zaowocuje
pomysłami i rozwiązaniami, które pozwolą dobrze
wykorzystać potencjał Wisły również w przyszłości – ku
pożytkowi mieszkańców stolicy i całej Polski. I tego
właśnie gorąco życzę zarówno organizatorom, jak
i uczestnikom tego ważnego wydarzenia.
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
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Szanowni Państwo!
Schyłek 2017 roku, Roku Rzeki Wisły, to dobry moment na
podsumowania i refleksję. Dzięki konsekwentnej realizacji
działań m.st. Warszawy, rzeka na warszawskim odcinku
przeszła niezwykłą metamorfozę. Kompleksowy plan
miasta związany z terenami nadwiślańskimi w Warszawie
zakłada zachowanie wyjątkowości obu brzegów. Powstały
nowe plaże, przystanie, bulwary a stołeczna żegluga wiślana
święci frekwencyjne triumfy. Nadbrzeża każdego roku są
skutecznie oczyszczane i odpowiednio wyposażane.
Wszystko to sprzyja rozwojowi rekreacji i zwiększeniu
zainteresowania tą przestrzenią.
Stanęliśmy frontem do Wisły i z perspektywy czasu wiemy,
że to dobry kierunek. Wisła w Warszawie jest wyjątkowa przyciągająca i inspirująca. Od kilku lat Dzielnica Wisła to
najciekawsza przestrzeń publiczna w mieście, miejsce, w
którym każdy znajduje coś dla siebie. Pojawiają się kolejne
inicjatywy kulturalne, edukacyjne, sportowe a także
komercyjne.
Przestrzeń
Dzielnicy
Wisła
jest
niewykluczająca i demokratyczna - oferta nad rzeką jest
zróżnicowana i kierowana do wszystkich grup wiekowych.
To nieformalna dzielnica, tworzona przez jej
użytkowników.
Zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni Dzielnicy Wisła,
jakie nastąpiły w ciągu ostatniej dekady, stawiają przed
Warszawą nowe wyzwania i cele. Dzisiaj wyzwaniem jest to,
jak dalej rozwijać ofertę nad rzeką, aby utrzymać jej
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wzrastającą popularność bez uszczerbku dla unikatowości
warszawskich brzegów? Warto rozmawiać o tym w jak
najszerszym gronie, bo Dzielnica Wisła należy do
mieszkańców, to dzielnica społeczna, którą tworzymy
razem.

Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta
m.st. Warszawy
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Szanowni Państwo
Parlamentarny Zespół Rozwoju Dróg Wodnych (PZRDW)
wspólnie z miastem stołecznym Warszawą zorganizował
konferencję i rejs „Warszawa wraca nad Wisłę”. To
pierwsze takie przedsięwzięcie Zespołu.
Warszawa, stolica Polski, jest dobrym przykładem, by
pokazać, że Polacy chcą wracać nad swoje rzeki, by
wypoczywać, relaksować się, bawić i po nich pływać. W
ostatnich latach gwałtownie rośnie zainteresowanie rzekami
w Polsce. W całym kraju rodzą się nowe inicjatywy
tworzenia szlaków turystycznych i budowania infrastruktury
turystycznej punktowej lub sieciowej. Doliczyłem się ponad
stu takich inicjatyw. Ich wartość liczy się już w miliardach
złotych. To jest miara tego, jak bardzo my, Polacy kochamy
nasze rzeki!
Spotykamy się jednak w Warszawie nie tylko dlatego, by
cieszyć się z ożywienia nad Wisłą. Chcemy także
porozmawiać o problemach z owym ożywieniem
związanych, dotyczących choćby bezpieczeństwa żeglugi,
godzenia interesów ekologicznych i żeglugowych czy
zagospodarowania starorzeczy. Te wątki będą przedmiotem
dyskusji podczas konferencji i rejsu statkiem po Wiśle.
Warto dodać, że spotkanie w Warszawie odbywa się
u schyłku Roku Rzeki Wisły 2017. Co ciekawe - zespół
powstał tydzień po symbolicznym zwodowaniu jachtu na
Wiśle (dokładnie na Czarnej Wisełce, u stóp Baraniej Góry)
rozpoczynającym Rejs Królowej Wisły, a konferencja
odbywa się dwa i pół miesiące po uroczystym zakończeniu
tego rejsu „tam, gdzie Wisła wpada do morza” (już
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z udziałem Zespołu). Między tymi wydarzeniami
spotykamy się w Warszawie: w stolicy, niemal w połowie
rzeki…
Dziękuję prezydentowi Warszawy oraz pełnomocnikowi
stolicy Polski ds. Wisły za współpracę w zorganizowaniu
tego wydarzenia, w tym rejsu po Wiśle. Dziękuję Kancelarii
Senatu za wzięcie na siebie zadania przygotowania
konferencji, a marszałkom Sejmu i Senatu za patronat.
Specjalne podziękowania kieruję do działaczy Fundacji
Przystań Wisła, którzy mają wielki merytoryczny wkład w
przygotowanie konferencji.
Dziękuję wszystkim prelegentom, przedstawicielom
ministerstw, instytucji centralnych i warszawskich,
związanych z Wisłą oraz działaczom różnych organizacji
i podmiotów, których referaty znajdują się w niniejszej
publikacji i będą przedmiotem dyskusji podczas
konferencji.
Jerzy Wcisła
Senator RP
Przewodniczący
Parlamentarnego Zespołu
do spraw Rozwoju Dróg
Wodnych
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REFERATY

Przemysław Daca
Departament Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w zakresie rozwoju sektora transportu
wodnego, śródlądowego
O tym, czy żegluga śródlądowa jest elementem systemu
transportowego kraju, decyduje istnienie dróg wodnych.
Jednocześnie uzależnienie występowania dróg wodnych od
warunków naturalnych stanowi zasadnicze ograniczenie
możliwości elastycznego dostosowywania ich do
zmieniających się potrzeb przewozowych. Z tego powodu
o możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej decyduje przede
wszystkim jakość i układ przestrzenny dróg wodnych.
Chcąc osiągnąć jakość śródlądowych dróg wodnych
umożliwiającą
prowadzenie
profesjonalnej
żeglugi
śródlądowej musimy zapewnić międzynarodowe warunki,
czyli co najmniej IV klasę żeglowności. Jak podaje GUS1,
wymagania
stawiane
drogom
o
znaczeniu
1

GUS, 2017, Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 r.,
Warszawa
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międzynarodowym w 2016 r. spełniało w Polsce 5,9%
długości dróg wodnych (214 km). Udział takich dróg,
zapewniających parametry niezbędne do nowoczesnej
żeglugi, w ogólnej długości dróg wodnych w Polsce nie
zmienił się od 2007 r. Pozostałą sieć dróg wodnych tworzą
drogi o znaczeniu regionalnym (klasy Ia, Ib, II i III),
których łączna długość w 2015 r. wyniosła 3441 km (94,1%
ogólnej długości dróg wodnych). Natomiast mówiąc
o zapewnieniu odpowiedniego układu przestrzennego dróg
wodnych musimy brać pod uwagę konieczność budowania
nowych połączeń, łączących poszczególne szlaki żeglowne.
Inwestycje mające na celu realizację wskazanych kwestii
zostały określone w dokumencie pn. „Założenia do planów
rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata
2016-2020 z perspektywą do roku 2030”, który wyznacza
kierunki krajowej polityki w zakresie transportu
śródlądowego wodnego. Zakłada się, że głównym celem
rozwoju śródlądowych dróg wodnych istotnych z punktu
widzenia transportowego jest ich budowa lub
zmodernizowanie do parametrów co najmniej IV klasy
żeglowności oraz spełnienie wymogów infrastruktury
transportu wodnego śródlądowego dla sieci TEN-T2. Cel
ten jest podzielony na cztery priorytety obejmujące ogółem
jedenaście zadań:
I. Odrzańska Droga Wodna (E-30) – osiągnięcie
międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie
w europejską sieć dróg wodnych.
I.1. Likwidacja aktualnych wąskich gardeł.
Transeuropejska sieć transportowa, TEN-T (od ang.Trans-European
Transport Networks) – program unijny dotyczący sieci drogowych,
kolejowych, wodnych i powietrznych. Jest to część Trans-European
Networks [przyp. red.]
2
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I.2.

Przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do
parametrów klasy Va.
I.3. Budowa na terytorium Polski odcinka
brakującego połączenia Dunaj – Odra – Łaba.
I.4. Budowa Kanału Śląskiego.
II. Droga wodna rzeki Wisły – uzyskanie znacznej
poprawy warunków nawigacyjnych.
II.1. Budowa kaskady Wisły od Warszawy do Gdańska.
II.2. Modernizacja górnej skanalizowanej Wisły oraz
budowa stopnia wodnego w Niepołomicach.
III. Połączenie Odra – Wisła – Zalew Wiślany
i Warszawa – Brześć – rozbudowa dróg wodnych
E-70 i E-40.
III.1. Przygotowanie do modernizacji międzynarodowej drogi wodnej Odra – Wisła – Zalew
Wiślany (E-70).
III.2. Przygotowanie do budowy polskiego odcinka
międzynarodowej drogi wodnej Wisła – Dniepr
(E-40) z Warszawy do Brześcia.
IV. Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz
śródlądowych dróg wodnych.
IV.1. Wdrożenie systemu usług informacji rzecznej
(RIS).
IV.2. Rozwój partnerstwa krajowego na rzecz
śródlądowych dróg wodnych.
IV.3. Rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz
śródlądowych dróg wodnych.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
realizuje szereg prac mających na celu realizację
powyższych
priorytetów
dotyczących
rozwoju
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śródlądowych dróg wodnych, a co za tym idzie żeglugi
śródlądowej. Do najważniejszych działań należą:
I. Legislacja i dokumenty strategiczne.
1. Ratyfikacja Porozumienia AGN
W dniu 6 marca 2017 r. Prezydent Andrzej Duda
podpisał akt ratyfikacji europejskiego porozumienia
w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych
o znaczeniu międzynarodowym (Porozumienie AGN).
Polska jako członek Porozumienia AGN zobowiązuje
się do zapewnienia na drogach wodnych objętych
Porozumieniem warunków nawigacyjnych spełniających
kryteria właściwe dla śródlądowych dróg wodnych
o znaczeniu międzynarodowym, tzw. klasy „E”
odpowiadającej co najmniej IV klasie żeglowności.
2. Opracowanie projektu „Rozwój sektora żeglugi
śródlądowej”
Projekt „Rozwój sektora żeglugi śródlądowej” został
ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju –
strategicznym dokumencie wskazującym kierunki
rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej.
Głównym celem projektu jest rozwój żeglugi
śródlądowej jako integralnej gałęzi zrównoważonego,
multimodalnego systemu transportowego w celu
wzrostu udziału żeglugi śródlądowej w przewozach
towarów w Polsce oraz społeczny i gospodarczy rozwój
miejscowości i regionów leżących nad drogami wodnymi
o istotnym znaczeniu transportowym do roku 2020 oraz
2030.
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3. Ustawa Prawo wodne
W ustawie Prawo wodne, która wejdzie w życie
1 stycznia 2018 r., znajdują się następujące kwestie
związane bezpośrednio z działalnością MGMiŻŚ:
 minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej
został wskazany jako jeden z organów właściwych
w sprawach gospodarowania wodami,
 wprowadzono definicję śródlądowych dróg
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
(wykaz ww. dróg i ich składników ściśle określi
rozporządzenie Rady Ministrów),
 prawa właścicielskie na śródlądowych drogach
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
będzie sprawował minister właściwy do spraw
żeglugi śródlądowej,
 minister będzie odpowiedzialny za budowę,
przebudowę, modernizację oraz utrzymanie
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym
znaczeniu transportowym,
 minister będzie opracowywał plan lub program
rozwoju
śródlądowych
dróg
wodnych
o szczególnym znaczeniu transportowym,
 minister uzyskał szereg uprawnień konsultacyjnych
w formie opinii i uzgodnień w zakresie regulacji na
poziomie rozporządzeń oraz dokumentów np.
uzgodnienia istotnych dokumentów planistycznych
z zakresu ochrony przed powodzią, jak np. Plan
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
II. Współpraca międzynarodowa.
1. Grupa Wyszehradzka – memorandum ministrów
odpowiedzialnych za żeglugę śródlądową
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W dniu 31 stycznia 2017 r. w Warszawie ministrowie
odpowiedzialni za transport wodny, śródlądowy
w państwach Grupy Wyszehradzkiej: (Polska,
Republika Czeska i Republika Słowacji) podpisali
Memorandum w sprawie przygotowania propozycji
korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba. Sygnatariusze
memorandum zobowiązali się do współpracy przy
wspólnej realizacji projektów poszerzających sieć
europejskich dróg wodnych.
2. Prace nad połączeniem Dunaj-Odra-Łaba.
Prowadzimy intensywną współpracę z Czechami
w ramach Grupy Roboczej ds. połączenia Dunaj-OdraŁaba (DOL). W 2017 r. Grupa została rozszerzona
o Słowację, co ma związek z wariantami przebiegu
DOL na pograniczu czesko-słowackim. Na potrzeby
prac nad studium wykonalności dla projektu DOL na
terenie Republiki Czeskiej zleconym przez Ministerstwo
Transportu Republiki Czeskiej:




udostępniliśmy materiały dotyczące polskiego
odcinka połączenia DOL od granicy państwa
do Koźla,
zorganizowaliśmy
konsultacje
z jednostkami samorządu terytorialnego, w których
udział wzięli również przedstawiciele: Ministerstwa
Transportu Republiki Czeskiej, wykonawcy
studium, administracji wodnej (KZGW i RZGW
Gliwice) oraz wojewoda śląski, wojewoda opolski
i
dyrektor
Urzędu
Żeglugi
Śródlądowej
w Kędzierzynie-Koźlu,
na potrzeby analizy do czeskiego studium
wykonalności
DOL
wskazaliśmy
jeden
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z potencjalnych wariantów połączenia DOL po
stronie polskiej.
3. Współpraca z Republiką Federalną Niemiec.
W marcu 2017 r. Wiceminister Jerzy Materna spotkał
się w Brukseli z przedstawicielami Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego i Transportu landu SaksoniiAnhalt i Sekretariatu Generalnego Unii Izb Łaby-Odry
z
Magdeburga.
Podczas
spotkania
minister
poinformował, że resort podjął szeroką współpracę
w celu szybkiego przywrócenia żeglowności na Odrze.
W kwietniu 2017 r. odbyło się spotkanie
z przedstawicielami landów Brandenburgii, SzlezwikHolsztyna oraz Saksonii-Anhalt. Zaprezentowano
stanowisko rządu RP dotyczące planów strony polskiej
w zakresie osiągnięcia międzynarodowej klasy
żeglowności i włączenia w europejską sieć dróg
wodnych Odrzańskiej Drogi Wodnej.
W maju 2017 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej
przekazał
Ministrowi
Transportu
i Infrastruktury Cyfrowej Republiki Federalnej Niemiec
list wskazujący na konieczność podjęcia dialogu
w sprawie modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Celem listu jest zwrócenie uwagi strony niemieckiej na
szczególną rolę, jaką pełni Odrzańska Droga Wodna
dla obydwu państw.
Aktualnie niektóre rządy krajowe (np. landu SaksoniiAnhalt) oraz środowiska gospodarcze wschodnich
Niemiec postulują rozwój funkcji transportowej
Odrzańskiej Drogi wodnej i widzą w niej potencjał
rozwojowy dla całego regionu pograniczna polskoniemieckiego.
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4. Współpraca ze stroną białoruską dotycząca połączenia
Warszawa-Brześć (droga wodna E-40)
3 października 2016 r. w Mińsku, Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP oraz Minister
Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi podpisali
polsko-białoruskie memorandum w sprawie współpracy dotyczącej odtworzenia drogi wodnej E-40 na
odcinku Dniepr-Wisła.
W wyniku podpisanego Memorandum rozpoczęto
współpracę w ramach Białorusko-Polskiej Grupy
Roboczej ds. Odtworzenia Szlaku Wodnego E-40.
Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyło się w dniach
8-9 grudnia 2016 roku w Brześciu, podczas którego
strony przyjęły cele działania oraz ustaliły
harmonogram prac grupy. Obecnie trwają analizy
przekazanego przez stronę białoruską studium
wykonalności „Rewitalizacja drogi wodnej E-40 na
odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania”
oraz koncepcji połączenia multimodalnego pomiędzy
Białorusią a Polską, którego projekt przewiduje
wykorzystanie transportu śródlądowego, wodnego.
III. Modernizacja dróg wodnych i przywrócenie
regularnej żeglugi.
1. Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Współpracujemy zarówno z Ministerstwem Rozwoju
jak i Ministerstwem Środowiska oraz Krajowym
Zarządem Gospodarki Wodnej przy realizacji
projektów finansowanych ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
przyczyniających się do przywrócenia żeglowności na
Odrze i Kanale Gliwickim.
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2. Przywrócenie regularnej żeglugi
Odrzańskiej Drodze Wodnej.

śródlądowej

na

W październiku 2016 r. został podpisany list intencyjny
w sprawie współpracy na rzecz stworzenia warunków
racjonalnego i efektywnego wykorzystania możliwości
żeglugowych Odrzańskiej Drogi Wodnej do transportu
węgla z kopalń śląskich do PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Elektrowni
Opole. List został podpisany przez: Wicepremiera,
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Ministra Energii, wojewodę opolskiego oraz
przedstawicieli Elektrowni Opole. Od lutego br.
przedstawiciel MGMiŻŚ bierze udział w pracach Grupy
Roboczej, powstałej z inicjatywy wojewody opolskiego,
w sprawie działań na rzecz budowy nabrzeża
przeładunkowego dla dostaw węgla Oddziału
Elektrownia Opole.
3. Udrożnienie Kanału Gliwickiego.
W celu realizacji postanowień listu intencyjnego oraz
umożliwienia prowadzenia regularnego transportu
śródlądowego, wodnego planujemy udrożnienie Kanału
Gliwickiego. Zainicjowaliśmy powstanie grupy roboczej
do
spraw
udrożnienia
Kanału
Gliwickiego,
a efektem jej prac ma być m.in. pogłębienie szlaku
żeglownego w miejscach limitujących głębokości
tranzytowe. W tym celu wystąpiliśmy wspólnie
z Ministerstwem Środowiska do Ministerstwa Finansów
o finansowanie przedsięwzięcia. Usunięcie punktowych
wypłyceń w tym roku sprawiło, że największy polski
armator OT Logistics zdecydował się na transport
węgla barkami z Gliwic do Wrocławia. Regularny
transport sprawia, że w okresie od lipca do grudnia br.
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na wskazanym odcinku przewiezionych zostanie 20 tys.
ton miesięcznie.
IV. Dokumenty programowe.
Zgodnie z ustawą Prawo wodne minister właściwy do
spraw żeglugi śródlądowej będzie miał za zadanie
opracowanie
planu
lub
programu
rozwoju
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym. Transport wodny, śródlądowy,
w odróżnieniu od transportu kolejowego i drogowego,
nie posiada dotychczas dokumentu planistycznego,
który na równi z innymi gałęziami transportu byłby
uwzględniany przy opracowywaniu programów
i strategii rozwoju.
W związku z tym rozpoczęliśmy prace nad
przygotowaniem studiów modernizacji Odrzańskiej
Drogi Wodnej (E-30) wraz z drogami wodnymi
funkcjonalnie powiązanymi (polski odcinek brakującego
połączenia Dunaj-Odra-Łaba i Kanał Śląski) oraz drogi
wodnej rzeki Wisły (E-40 – Warszawa-Gdańsk).
W zakresie E-30 współpracujemy z Zarządem
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a w
przypadku E-40 współpracujemy z Portem Gdańsk
S.A.
W przypadku Odrzańskiej Drogi Wodnej prace są
bardziej zaawansowane, a plan na 2017 r. przedstawia
się następująco:
 luty – przedstawiono koncepcję studium
wykonalności grupie roboczej Komitetu Sterującego
do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach
Wodnych (więcej informacji o komitecie i grupie
roboczej znajduje się w pkt. III),
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 marzec – zakończono inwentaryzację śródlądowej
drogi wodnej obejmującą informacje o: śluzach
żeglugowych, infrastrukturze krzyżującej się (m.in.
mosty) i miejscach limitujących głębokości
tranzytowe oraz inwentaryzację infrastruktury
funkcjonalnie powiązanej z drogą wodną (np. porty
i nabrzeża przeładunkowe),
 maj – zlecenie wykonania opracowania pt. „Analiza
sektora transportu wodnego, śródlądowego
w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej
Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”.
Otrzymano 1 ofertę przekraczającą próg 30 tys. €,
w
związku
z
czym
podjęto
decyzję
o przeprowadzeniu przetargu na wykonanie analizy
transportowej w trybie Prawa zamówień
publicznych (planowany termin ogłoszenia
przetargu to IV kwartał 2017 r). W dniach
od 21.08.2017 r. do 08.09.2017 r. zorganizowaliśmy
dialog techniczny,
 lipiec-sierpień – zbieranie wszelkich niezbędnych
danych. Wystąpiliśmy m.in. do odpowiednich
instytucji
o
udostępnienie
pozwoleń
wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania
wodami na zbiornikach na dopływach Odry,
 wrzesień-październik – wykonanie modelowania
numerycznego koryta Odry,
 listopad – zorganizowanie konferencji, na której
zostaną przedstawione pierwsze wyniki prac.

Z kolei w przypadku drogi wodnej rzeki Wisły port
w Gdańsku planuje ogłosić przetarg na całościowe
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opracowanie studium. Należy jednak podkreślić, że
zarówno przeprowadzona inwentaryzacja śródlądowej
drogi wodnej jak i zlecana przez MGMiŻŚ analiza
popytu na żeglugę śródlądową dotyczy obu dróg
wodnych.
Zakłada się, że oba opracowania składać się będą
z 4 części analitycznych, w ramach których powstaną
konkretne elementy poddawane konsultacjom:
 hydrologiczno-techniczna – do konsultacji: analiza
wariantów
technicznych
i
lokalizacyjnych
modernizacji drogi wodnej,
 gospodarczo-społeczna – do konsultacji: analiza
wpływu modernizacji drogi wodnej i rozwoju
sektora transportu wodnego, śródlądowego na
rozwój społeczno-gospodarczy (kraj-region-gmina),
 środowiskowa – do konsultacji: prognoza
oddziaływania na środowisko projektu programu
modernizacji drogi wodnej,
 multimodalno-korytarzowa – do konsultacji: analiza
infrastruktury dostępowej i multimodalnej oraz
międzygałęziowy wpływ modernizacji drogi wodnej
na sektor transportu.
Reasumując, należy podkreślić, że wszystkie podejmowane
przez resort działania mają na celu przywrócenie
żeglowności na polskich śródlądowych drogach wodnych
oraz włączenie ich w europejski system dróg wodnych.
Niezwykle cenne dla osiągnięcia zamierzonych celów są:
współpraca krajowa i międzynarodowa oraz rozwój
partnerstwa na rzecz śródlądowych dróg wodnych. Należy
również zaznaczyć, że inwestycje infrastrukturalne na
drogach wodnych charakteryzują się dużą produktywnością
poniesionych nakładów. To znaczy, że planowane
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inwestycje służą nie tylko żegludze, ale także innym
ważnym funkcjom gospodarczym, wśród których należy
wymienić również turystyczno-rekreacyjną (wypoczynek na
wodzie i terenach nadwodnych).
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dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska
Departament Zasobów Wodnych
Ministerstwo Środowiska

Gospodarcze wykorzystanie rzek
a ochrona wód
Woda jest podstawowym elementem środowiska
przyrodniczego i stanowi istotny element w rozwoju
społeczno-gospodarczym cywilizacji. Jej część, z której
korzysta w znacznej mierze człowiek, stanowią rzeki. Dla
środowiska przyrodniczego rzeki mają bardzo duże
znaczenie z uwagi na to, iż jest to środowisko życia licznych
organizmów wodnych. W korycie cieków i wzdłuż ich
brzegów występują różnorodne rośliny, które z kolei
umożliwiają zasiedlanie rzek przez wiele gatunków
bezkręgowców i kręgowców. Rzeka pozwala utrzymać
odpowiedni poziom wód gruntowych. Dostarcza wody do
nawadniania pól uprawnych, a także kształtuje krajobraz
i klimat.
Patrząc natomiast na znaczenie gospodarcze rzek, to
stanowią one w szczególności źródło wody pitnej, z której
zaopatrywane są w wodę wsie i miasta. Wykorzystywane są
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do celów żeglugi i rekreacji, czy też do produkcji energii
wodnej.
Wszystkie wody, w tym wody rzeczne, jako dobro wspólne
muszą być odpowiednio chronione. Dlatego też Polska,
jako członek Unii Europejskiej, transponowała do prawa
krajowego i wdraża postanowienia dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w
dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. WE L 327 z 22.12.2000,
str. 1, z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 5, str. 275), zwanej dalej RDW. Podstawowym
zadaniem RDW jest zapewnienie obecnym i przyszłym
pokoleniom dostępu do dobrej jakości wody oraz
umożliwienie korzystania z wody na potrzeby m. in.
przemysłu i rolnictwa, przy jednoczesnym zachowaniu
i ochronie środowiska naturalnego.
Tym samym Polska została zobligowana do opracowania
i wdrożenia planów gospodarowania na obszarach dorzeczy
(PGW) wraz z programem środków. Aktualizacje planów
gospodarowania wodami w Polsce zostały opracowane dla
10. obszarów dorzeczy i przyjęte 18 października 2016 r.
rozporządzeniami Rady Ministrów. Aktualizacje, jako
dokumenty strategiczne, stanowią podstawę podejmowania
decyzji
kształtujących
stan
zasobów
wodnych,
usprawniających proces osiągania lub utrzymania dobrego
stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także
wskazujących na konieczność wprowadzenia racjonalnych
zasad gospodarowania wodami w przyszłości.
Istotną częścią PGW jest podsumowanie działań zawartych
w aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
(aPWŚK) (wg RDW – program środków). Program określa
działania podstawowe i uzupełniające, zmierzające do
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poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, wskazuje
m.in.: jednostki odpowiedzialne za ich realizację,
harmonogram wdrażania, potencjalny koszt.
Działania podstawowe ukierunkowane są na spełnienie
minimalnych wymogów (wynikają z szeregu dyrektyw m.in.:
dotyczącej
oczyszczania
ścieków
komunalnych,
azotanowej). Działania uzupełniające to wszelkie pozostałe
środki, które mogą być konieczne do osiągnięcia celów
środowiskowych.
Całkowity koszt programów działań zawartych w aPWŚK
to ok. 27 mld, z czego 97% tej wartości stanowią koszty
działań podstawowych tj. działań wynikających
z istniejących planów/programów (m.in. Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych), które
nawet bez konieczności opracowania aPWŚK powinny być
wdrażane na obszarze kraju.
Należy zaznaczyć, że gospodarowanie wodami w Polsce
skupia się zarówno na ochronie, jak i racjonalnym
wykorzystaniu zasobów wodnych, uwzględnia także
hydroenergetykę i żeglugę śródlądową, biorąc pod uwagę
fakt, że zarówno transport rzeczny jak i produkcja energii
z wody przyczynią się w przyszłości do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych.
Ministerstwo Środowiska, poprzez podległy mu Krajowy
Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) i jego oddziały
regionalne, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
888, 1086, 1566), są odpowiedzialne między innymi za
utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych,
stanowiących
własność
Skarbu
Państwa
wraz
z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami,
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obejmującą budowle i urządzenia wodne oraz ochronę
przeciwpowodziową, w tym budowę, modernizację oraz
utrzymanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed
powodzią oraz koordynację przedsięwzięć służących
osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa. Tym
samym resort środowiska monitoruje na bieżąco zarówno
stan, jak i potrzeby rozwojowe żeglugi śródlądowej.
Jednakże, zgodnie z przepisami zawartymi w nowej ustawie
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne resort środowiska
od 1 stycznia 2018 r. będzie odpowiedzialny za utrzymanie
śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu
Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami,
obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, z wyłączeniem
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
Aktualnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad
projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym. Prace te są prowadzone w ścisłej
współpracy z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej.
Resort środowiska, jako administrator rzek realizował
i realizuje wiele inwestycji z zakresu gospodarki wodnej,
które nie tylko mają na celu ochronę przeciwpowodziową,
ale
również
poprawę
warunków
żeglugowych.
W przypadku rzeki Wisły działania inwestycyjne skupiają
się przede wszystkim na odbudowie ostróg3. W ramach
Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie Żuław – etap I RZGW Gdańsk”, odbudowanych zostało 10 ostróg na
lewym brzegu rzeki, w km 894 – 910 oraz jeszcze jedna
Informacja na temat rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Materiał
przygotowany dla Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Sejmu RP, KZGW i DZW MŚ, 2017 r.
3
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(jedenasta) ostroga na brzegu prawym w km 932, tzw.
ostroga wjazdowa do śluzy Gdańska Głowa na rzece
Szkarpawie, stanowiąca element drogi wodnej Wisła –
rzeka Szkarpawa – Zalew Wiślany. W latach 2012- 2014
odbudowano ciąg 7 ostróg na lewym brzegu rzeki w km
810-811, spełniających przede wszystkim funkcję ochrony
brzegu przed erozją boczną, jednakże ich odbudowa
wpłynęła na odsunięcie nurtu od brzegu, jego koncentrację
i poprawę warunków nawigacyjnych na tym odcinku rzeki.
Ponadto RZGW w Gdańsku, w ramach POIŚ 2014- 2020
(oś III, działanie 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska)
realizować będzie projekt „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Koszt projektu
szacowany jest na kwotę 100 mln zł, a do najważniejszych
zadań inwestycyjnych należy:
 odbudowa budowli regulacyjnych – 19 ostróg na
odcinku żuławskim rzeki Wisły,
 przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece
Martwa Wisła,
 przebudowa ujścia Wisły,
 budowa wrót przeciwsztormowych na rzece Tudze.
Istotną inwestycją dla bezpieczeństwa funkcjonowania
stopnia wodnego Włocławek oraz zniwelowania ograniczeń
żeglugowych, jest również budowa stopnia wodnego
poniżej Włocławka, którą planuje realizować resort
środowiska w porozumieniu z resortami żeglugi
śródlądowej oraz energii. To przedsięwzięcie zostało
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uwzględnione w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii
Rozwoju Transportu oraz na „Liście potencjalnych projektów
rządowych do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu
Inwestycji Strategicznych” (wg stanu na dzień 17 lutego
2017 r. pod nazwą: Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego
odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki – Stopień
wodny poniżej Włocławka). W opracowanym w marcu 2017 r.
Memorandum Informacyjnym dla tego projektu
szczegółowy kosztorys projektu oszacowany został na
poziomie 4,2 mld zł.
Ponadto prowadzone są prace koncepcyjne. RZGW
w Gdańsku rozstrzygnął przetarg na opracowanie
pn. „Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od
Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej
i małej – modelowanie”. W ramach realizacji tego projektu
zaproponowane warianty zostaną poddane analizie kosztów
i korzyści, wielokryterialnej ocenie proponowanych
rozwiązań (z uwzględnieniem ochrony środowiska) oraz
ocenie
ich
zgodności
z wymogami
prawnymi
i środowiskowymi, w tym szczególnie z wymogami
Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Ptasiej i
Siedliskowej.4
Opracowanie
wychodzi
naprzeciw
zatwierdzonym w czerwcu 2016 r. przez Radę Ministrów
„Założeniom do planów rozwoju śródlądowych dróg
wodnych w Polsce na lata 2016- 2020, z perspektywą do
roku 2030”.
Aktualnie rzeka Wisła, zarówno w jej środkowym jak
i dolnym biegu nie jest drogą wodną, która posiada dobre
Opis projektu na podstawie SIWZ, cz. III- OPZ „Analiza
przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do
Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej – modelowanie”, str. 15 i
26, opracowanie dr inż. Piotr Kowalski.
4
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parametry nawigacyjne, a tym bardziej w znaczeniu klasy
międzynarodowej, co umożliwiałoby efektywne i ciągłe
przewozy statkami żeglugi śródlądowej. Tabela poniżej
(Tab. nr 1) przedstawia wykorzystanie śluz żeglugowych
obszaru dolnej Wisły przez statki towarowe. Przedstawione
wartości wyraźnie wskazują na niewielki udział tej drogi
wodnej w przewozach towarów. Zdecydowaną większość
stanowią ładunki wielkogabarytowe, brak jest regularnego
transportu rzecznego.
Tab. nr 1. Zestawienie żeglugowego wykorzystania śluz
na drogach wodnych obszaru dolnej Wisły przez statki
towarowe, w latach 2010- 2016.
Lata

Droga wodna
2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Szkarpawa

79

20

18

21

33

24

70

Nogat

270

326

274

90

8

20

40

Martwa Wisła

96

69

37

49

89

110

137

Wisła Środkowa

17

58

47

26

33

1

59

RAZEM W
ROKU

462

473

376

186

163

155

306

Źródło: opracowanie własne KZGW, na podstawie
przekazywanych corocznie przez poszczególne RZGW.
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danych

Dla włączenia drogi wodnej dolnej Wisły w efektywny
system transportowy (między innymi dla sugerowanego,
przyszłego wywozu kontenerów z portów Gdańska
i Gdyni) przewozu towarów masowych oraz
wielkogabarytowych, jako droga wodna musiałaby zostać
znacząco zmieniona.
Prowadzone były różne analizy, zarówno w kontekście
budowy kolejnych stopni wodnych na dolnej Wiśle, jak
i z zakresu odbudowy budowli regulacyjnych,
poprawiających
warunki
żeglugowe
i jednocześnie
zwiększających ochronę przeciwpowodziową przyległych
terenów, co jest celem nadrzędnym. Każde z tych
wariantowych rozwiązań technicznych ma swoje zalety, lecz
i uwarunkowania oraz ograniczenia realizacyjne, związane
z czynnikami środowiskowymi a także finansowymi.
Najważniejszą z nich była wykonana w 2015 roku Koncepcja
ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od
Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej, zrealizowana
w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie Żuław –
Etap I – RZGW w Gdańsku”.
Rozważając kwestie związane z wykorzystaniem rzeki Wisły
należy mieć na względzie również jej znaczenie turystyczne.
Generalnie wykorzystanie turystyczne śródlądowych dróg
wodnych (bez żeglugi przybrzeżnej) ocenić można na
podstawie badań statystycznych prowadzonych przez GUS
– w zakresie zrealizowanych przewozów pasażerskich (Tab.
nr 2), a także na podstawie monitorowania przez RZGW
ilości prześluzowanych statków i pływających jednostek
turystycznych.
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Tabela nr 2. Dane zbiorcze taboru żeglugi śródlądowej w
zakresie turystyki oraz liczby pasażerów statków
turystycznych.

w tys.

śr. odl.
przewozu
1 pasażera
w km

7 988

879

15

96

8 248

998

14

2012

100

8 633

1 006

14

2013

102

8 783

1 007

12

2014

99

8 434

1 038

12

2015

101

8 698

1 097

13

liczba
statków
pasażerskich

liczba
miejsc
pasażerskich

2010

93

2011

Rok

liczba
pasażerów

Źródło: opracowanie własne KZGW, wg danych GUS („Transport –
wyniki działalności …”) z lat 2010 – 2015.

Jak wynika z powyższych danych, przewozy pasażerskie
wykazują trend wzrostowy. Przewozy te po drogach
wodnych realizowane są głównie w rejonie Szczecina
(dolna Odra), Wrocławia (na Odrze), Krakowa, Warszawy,
Płocka oraz Kazimierza Dolnego i Sandomierza (na Wiśle),
po Kanale Elbląskim i Jeziorach Mazurskich.
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Aby możliwy był dalszy rozwój turystycznego
wykorzystania rzek regionalne zarządy gospodarki wodnej
aktywnie uczestniczą w programach i projektach
dotyczących rozwoju turystyki wodnej, które są
podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
przy
współfinansowaniu
środkami
Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W tym miejscu należy wspomnieć, że resort środowiska
w tym roku skierował do turystów korzystających z dróg
wodnych akcję pod hasłem „2017 – Rok Rzeki Wisły –
dbam o czystość środowiska wodnego”. Była ona
prowadzona na obszarze regionów wodnych Górnej Wisły,
Wisły Środkowej i Dolnej Wisły. W ramach tej akcji na
szlakach żeglownych rzeki Wisły, podczas pobierania opłat
za korzystanie z dróg wodnych i śluz, rozdawane były
pakiety edukacyjno-informacyjne w postaci worków do
segregacji odpadów (w 5 kolorach i z oznaczeniami
zgodnymi z nowym systemem segregacji odpadów).
Rozdawane są także ulotki zawierające informacje
dotyczące prawidłowej segregacji śmieci oraz punktów
odbioru posegregowanych odpadów funkcjonujących na
terenie wiślanych regionalnych zarządów gospodarki
wodnej (Gliwice, Kraków, Warszawa, Gdańsk).
Podsumowanie
Realizacja działań mających na celu ochronę wód
rzecznych, ochronę przed powodzią oraz ich wykorzystanie
gospodarcze jest możliwa dzięki dobrym regulacjom
prawnym oraz dostępności środków finansowych.
Odpowiedzią na te wyzwania jest ustawa z dnia 20 lipca
2017 r.  Prawo wodne. Nowe Prawo wodne zakłada
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przede wszystkim zmianę struktury prawno-organizacyjnej,
a także systemowe rozwiązanie problemu niedofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej, gdyż
obowiązujące uregulowania prawne nie zapewniają
zadowalającego
poziomu
przeznaczania
środków
publicznych na utrzymanie wód oraz innego mienia Skarbu
Państwa związanego z gospodarką wodną, jak również na
kontynuowane i nowe inwestycje w gospodarce wodnej.
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Maciej Gromek
Dyrektor Urzędu Żeglugi
Śródlądowej w Warszawie

Bezpieczeństwo żeglugi na środkowej Wiśle.
Korzyści dla kraju płynące z budowy śródlądowych
dróg wodnych
o znaczeniu międzynarodowym

Stan drogi wodnej
Wisła środkowa stanowiąca odcinek drogi wodnej
o długości około 270 km (od ujścia Sanu do ujścia Narwi)
jest obecnie rzeką nieuregulowaną; aktualny średni stan
zaawansowania regulacji ocenia się tutaj na 30 % 5.
Najbardziej zaniedbanymi pod względem zabudowy
regulacyjnej są następujące odcinki: od Annopola do ujścia
rz. Kamiennej, od ujścia Wieprza do ujścia Pilicy, od ujścia
Pilicy do ujścia rzeki Wilanówki.
Niski stopień zabudowy regulacyjnej sprzyja powstawaniu
szeregu przemiałów i łach, stwarzających zasadnicze
utrudnienia dla żeglugi i powoduje powstawanie takich
zjawisk jak: zwężenie szlaku żeglugowego, występowanie
S. Główczyński, F. Gronowski - Żegluga Śródlądowa, Wyd.
Komunikacji i Łączności, str. 121.
5

38

niskich głębokości i tworzenie się dość ostrych zakoli.
W opisanych wyżej warunkach realizacja obecnie stałych,
regularnych przewozów na Wiśle środkowej jest w zasadzie
niemożliwa.
Na warunki, jakie panują dzisiaj na Wiśle, miały
destrukcyjny wpływ następujące zjawiska:





zaniechanie jakichkolwiek prac regulacyjnych na
rzece po tzw. "złotym okresie",
pod koniec XVIII w. rozpoczęto uprawianie na
dużą skalę roślin okopowych w dorzeczu Wisły,
znalazł tu miejsce jeden z największych w świecie
obszarów produkcji ziemniaków. W następstwie
intensywnych upraw wierzchnie warstwy gleby
obficie spływały do Wisły (erozja powierzchniowa)
i jej dopływów, powodując wtórne zdziczenie
koryta rzeki i zmianę krajobrazu doliny Wisły.
W konsekwencji zmieniły się warunki przyrody
rzeki 6,
od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku
zaniechano wszelkich robót regulacyjnych oraz
remontów istniejących już budowli regulacyjnych na
rzece, co w konsekwencji znacznie pogorszyło
a w zasadzie uniemożliwia uprawianie żeglugi
towarowej.

Możliwości uprawiania bezpiecznej żeglugi
Wisła na omawianym odcinku jest drogą wodną w klasie Ib.
Oznacza to możliwość uprawiania żeglugi statkami
Praca zbiorowa - Informacja o Wiśle. Wydano staraniem ODGW w
Warszawie i Ligi Morskiej. Warszawa 1997 str. 11
6
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o zanurzeniu do 1,4 m. Przyjmując 20 cm bezpieczeństwa
pod dnem statku, głębokość w szlaku żeglownym powinna
wynosić nie mniej niż 1,6 m.
W roku bieżącym jak i w ubiegłych latach niskie stany wody
na Wiśle niemalże całkowicie uniemożliwiały uprawianie
żeglugi towarowej. Z informacji uzyskanych z RZGW
w Warszawie wynika, że w ostatnich dziesięciu latach Wisła
w swojej klasie Ib była tylko w okresie 180 dni, czyli
średnio 18 dni w ciągu roku. Stany wody umożliwiające
bezpieczną żeglugę na omawianym odcinku rzeki na
poszczególnych wodowskazach powinny wskazywać
odpowiednio:
- wodowskaz w Puławach – 300 ÷ 320 cm,
- wodowskaz w Warszawie – 260 ÷ 280 cm.
Takie stany wody pozwalają (przy prawidłowym
oznakowaniu szlaku) bezpiecznie dopłynąć do Płocka,
a w zasadzie do Włocławka. Na odcinku rzeki od Płocka
do Włocławka dzięki zaporze we Włocławku nie występują
problemy z głębokościami na szlaku. Aby przepłynąć
bezpiecznie dalej do Torunia wodowskaz w Toruniu
powinien wskazywać stan wody na poziomie 340 cm.
Stany wody, jakie obserwujemy na wodowskazie
warszawskim w ostatnich latach oscylują w miesiącach
letnich na poziomie 80 ÷ 50 cm. Przy tak niskich stanach
wody po rzece mogą się poruszać w zasadzie tylko łodzie
flisackie i jednostki sportowe, przy czym ich sternicy
powinni posiadać duże doświadczenie i wiedzę o odcinku
rzeki, po którym się poruszają.
Środowisko „wodniaków” często wspomina o konieczności
pogłębienia odcinków rzeki, po której się poruszają z uwagi
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na istniejące przeszkody, najczęściej w postaci kamieni.
Należy zauważyć, że pogłębianie rzeki przy tak
ekstremalnie niskich stanach wody spowoduje dalsze
obniżenie lustra wody. Dalsze obniżanie lustra wody
spowoduje lub wręcz uniemożliwi pobór wody przez ujęcia,
które przed wielu laty zostały zaprojektowane
i wybudowane na poziomie zapewniającym im stały pobór.
Problemy z poborem wody pojawiły się już w Elektrowni
Kozienice, gdzie w związku z tym w roku 2016 rozpoczęto
budowę progu piętrzącego. Z uwagi na budowę tego progu
szlak żeglowny został całkowicie zamknięty. Łodzie
o wadze do 2,5 tony przenoszone są przez próg dźwigiem.
O budowie progu myśli już Elektrociepłownia Siekierki
w Warszawie, z takich samych powodów jakie pojawiły się
w Kozienicach.

Próg piętrzący przy Elektrociepłowni Kozienice, foto. zbiór własny.
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Żegluga nocna
Organem dopuszczającym szlak żeglowny do żeglugi
nocnej jest właściwy miejscowo regionalny zarząd
gospodarki
wodnej.
Wyszczególnienie
szlaków
dopuszczonych do żeglugi w porze nocnej ogłasza
administracja drogi wodnej w komunikacie o otwarciu
nawigacji. Wydanie takiego komunikatu jest możliwe
wyłącznie dla szlaków żeglugowych, dla których m.in.
oznakowanie nawigacyjne zostało właściwie przygotowane,
a sam szlak żeglowny nie może stwarzać zagrożeń.
W opinii Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
dopuszczenie odcinka Wisły od Portu Czerniakowskiego –
km 511 do mostu Gdańskiego km 515 + 650 byłoby
możliwe po spełnieniu następujących warunków:
-

odpowiednia głębokość szlaku żeglownego musi być
zgodna z obecną klasą drogi wodnej Ib,

-

oznakowanie pływające granic szlaku żeglownego musi
posiadać elementy odblaskowe oraz w postaci światła
migowego, a odległość pomiędzy poszczególnymi
bakenami ze względu na dużą ilość świateł miejskich
i ich odblask w wodzie nie może przekraczać 200 m,

-

oznakowanie każdego przęsła żeglugowego mostu
i skrajni oprócz tablic musi być dodatkowo w formie
świetlnej.

Zagrożenia ze strony rzeki
Wisła nie tylko przynosiła korzyści krajowi. Bywała też
groźnym żywiołem, zgubnym dla ludzi i ich dobytku. Już
kroniki Jana Długosza podają wiadomości o powodziach
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przed 988 rokiem. W roku 1404 wezbrane wody Wisły
w Krakowie dochodzą do ołtarzy kościoła św. Bernardyna7.
W roku 1635 fala powodziowa rozlała się w okolicach
Warszawy aż pod Radzymin. Powstało rozlewisko
szerokości 30 km. Tragiczna w skutkach okazała się
powódź w 1934 r., wylew Dunajca, Wisły i Wisłoki
utworzył na terenach byłych powiatów dąbrowskiego
i mieleckiego olbrzymie jezioro długości 45 km i szerokości
10 km. Wylewy Wisły i dopływów między Przemszą
a Zawichostem objęły powierzchnię około 250 tys. ha.
Życie straciło 65 osób.
W 1997 r. obfite opady w dorzeczu Odry spowodowały
ogromne straty z tytułu powodzi niemal na całej długości
Odry. Te wydarzenia oraz powódź w 2010 roku mamy na
świeżo w swojej pamięci.
Zapobieganie powodziom jest dzisiaj możliwe i należy
zrobić wszystko, aby nasz kraj już nigdy więcej nie ponosił
strat z tytułu takich powodzi.

Korzyści dla kraju płynące z budowy śródlądowych
dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym.
Drogi wodne śródlądowe międzynarodowe (minimum IV
klasa żeglowności – zanurzenie barek 2,8 m);
Planowane drogi wodne – E-30 Odra z planowanym
kanałem Odra – Dunaj;
Aleksander Tuszko - Wisła. Książka i Wiedza. Warszawa 1984 str.
205.
7
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E-70 Droga wodna Odra – Wisła i dalej do Kaliningradu;
E-40 Wisła od Gdańska do Brześcia poprzez kanał Wieprz
– Krzna (kanał Wieprz – Krzna jest jedną z trzech
koncepcji połączenia Wisły z Muchawcem).

Most kanałowy nad Łabą, foto. zbiór własny.

Energetyka
Przyjmując, że uzyskanie IV klasy żeglowności na naszych
rzekach będzie wymagało kaskadyzacji (budowy stopni
wodnych), na przykładzie kaskady odcinka dolnej Wisły (od
ujścia Narwi do morza, którą planowano w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku), dla którego planowano
budowę sześciu lub ośmiu stopni wodnych łącznie
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z elektrowniami, prognozowano uzyskanie mocy tych
elektrowni łącznie z istniejącym już Włocławkiem na
poziomie 1292 MW. Na odcinku tym istnieje największy
potencjał hydroenergetyczny w Polsce. Średnia produkcja
roczna energii elektrycznej mogłaby przekroczyć 4 mld
kWh 8 .
Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
Całkowita kaskada rzeki wprawdzie tylko w nieznacznym
stopniu spłaszcza falę powodziową, jednak mając sieć
zbiorników retencyjnych w zlewni rzeki można całkowicie
uniknąć groźby powodzi. Kaskada rzeki zwiększa przekrój
czynnego koryta. Dodatkowo w takim korycie nie ma
przeszkód na drodze przepływu, rzeka jest w stanie
dwukrotnie szybciej odprowadzić do morza falę
powodziową 9 .
Aby uchronić się przed powodziami w Polsce oraz mieć
możliwość alimentacji dróg wodnych przez ponad 280 dni
(może wystąpić przerwa zimowa) w roku, powinniśmy mieć
zbiorniki retencyjne o całkowitej pojemności minimum
10 mld m3, z czego rezerwa powodziowa powinna wynosić
jeden mld m3 10. Niestety do takiego wyniku mamy jeszcze
daleko. Obecne zbiorniki retencyjne w naszym kraju
posiadają pojemność nieprzekraczającą 3 mld m3.

A. Tuszko - Wisła, Książka i Wiedza. Warszawa 1984. s. 179-181
Praca zbiorowa - Eksploatacja Dróg Wodnych, Arkady Warszawa
1971 s.244
10 M. Miłkowski - U NAS. Pismo Informacyjno-Formacyjne Oddziału
Wrocławskiego
Katolickiego
Stowarzyszenia
"CIVITAS
CHRISTIANA" nr 8/98
8
9
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Zbiorniki retencyjne oraz kaskada rzeki zwiększą także
zasoby wodne kraju. Na jednego mieszkańca posiadamy
cztery razy mniej wody niż średnia w UE.
Rozwój portów morskich, Szczecina, Gdyni i Gdańska
Żegluga śródlądowa jest jedyną gałęzią transportu, który
może znacznie wpłynąć na rozwój portów morskich
poprzez zwiększenie przeładunków i przewóz masy
towarowej. Już dzisiaj można zaobserwować problemy
związane z przywozem i wywozem masy ładunkowej
z portów morskich – chociażby ostatni strajk kierowców
w Gdańsku narzekających na brak miejsc parkingowych.
Z portu w Gdańsku obecnie wywozi się około jednego
tysiąca kontenerów w ciągu jednej doby, w przyszłości
planuje się wywozić około czterech tysięcy kontenerów
w ciągu doby. Barki śródlądowe o nośności 1350 ton, które
są dostosowane do wymogów drogi wodnej IV klasy, mogą
przyjąć ładunek taki sam jak 45 samochodów 30-tonowych
lub 34 wagony kolejowe 40-tonowe, i wydają się tutaj
wspaniałą alternatywą, gdyż mogą przyjąć ogromny
ładunek i przy tym pozostają nieinwazyjne dla
mieszkańców miasta.
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Tablica poglądowa na podnośni Rothensee, foto. zbiór własny.

Ochrona środowiska
Żegluga śródlądowa charakteryzuje się następującymi
zaletami:
- małą energochłonnością,
- małą pracochłonnością,
- masowością przewozów,
- niskimi kosztami przewozu,
- długim okresem żywotności taboru pływającego.
Według najnowszych badań przy pomocy 1 KM
w żegludze śródlądowej można przemieścić 4 tony
ładunku. Przyjmując, że barka wyposażona jest w silnik
o mocy 600 KM a ciężarówka w silnik o mocy 300 KM, na
przetransportowanie ładunku o masie 1350 ton
transportem drogowym istnieje potrzeba zaangażowania
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13.500 KM. Nasuwa się tu wniosek, że transport wodny
śródlądowy jest czystą gałęzią transportu, przyjazną
środowisku naturalnemu. Wg niemieckich badań
zanieczyszczenie powietrza przez żeglugę śródlądową jest
siedem razy mniejsze od zanieczyszczeń spowodowanych
transportem samochodowym. Koszty hałasu oraz
degradacji wód i gleb w transporcie wodnym śródlądowym
są 87 razy mniejsze niż w transporcie samochodowym,
70 razy mniejsze niż w transporcie kolejowym. Koszty
wypadków w żegludze śródlądowej są 178 razy niższe niż
w transporcie samochodowym i 12 razy niższe niż
w transporcie kolejowym11 .
Sport i rekreacja
Ogromny wzrost motoryzacji w naszym kraju, jaki
obserwujemy w ciągu ostatnich kilkunastu lat, sprzyja
rozwojowi turystyki oraz czynnego wypoczynku. W czasie
sobotnio-niedzielnych wyjazdów zaczyna brakować miejsc
na istniejących terenach rekreacyjnych, szczególnie wokół
dużych miast. Istnieje więc potrzeba tworzenia nowych
terenów rekreacyjnych. Możliwość tworzenia nowych
terenów powstaje przy nowo wybudowanych zbiornikach
wodnych, tak jak miało to miejsce w Czorsztynie. Sztuczne
zbiorniki wodne mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy
całych regionów poprzez rozwój turystyki. Nowe zbiorniki
wodne będą wpływały na rozwój sportów wodnych, będą
mogły powstać nowe kluby żeglarskie i kajakowe
w miejscach, gdzie do tej pory uprawianie tych sportów
było niemożliwe. Kluby wodniackie mają ogromny wpływ
na zainteresowania i wychowanie młodzieży. Sporty wodne
11
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takie jak żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo oraz
pływanie
to
sporty
klasycznie
rekreacyjne
i ogólnorozwojowe. Rozwój turystyki i sportów wodnych
w naszym kraju może doprowadzić do większego
zainteresowania wypoczynkiem i potrzebą poznawania
uroków własnego kraju. Może również przyczynić się do
wzrostu liczby turystów odwiedzających nasz kraj.
Turystyka wodna cieszy się na zachodzie ogromną
popularnością. Można to stwierdzić na przykładzie
popularności kanału Elbląg - Ostróda. Liczba
zagranicznych turystów odwiedzających tę już dzisiaj
zabytkową drogę wodną, z roku na rok jest coraz większa.
Wymagania przy uprawianiu turystyki wodnej.
Wymagania w zakresie uprawiania turystyki wodnej, zwanej
również uprawianiem żeglarstwa, są uregulowane w ustawie
o żegludze śródlądowej i wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych.
Podstawowym wymogiem jest obowiązek rejestracji statku,
który obejmuje wszystkie statki z wyłączeniem:
- jednostki napędzanej wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
- jednostki o długości kadłuba nieprzekraczającej 12 m,
- jednostki o napędzie mechanicznym o mocy silników nie
większej niż 15 kW.
Kolejnym wymogiem, który ma na celu zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa, jest obowiązek
posiadania
uproszczonego
świadectwa
zdolności
żeglugowej. Dokument ten jest wydawany przez
dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej na podstawie
pozytywnego
wyniku
przeglądu
technicznego.
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Obowiązkiem tym objęte są wszystkie statki o napędzie
mechanicznym, których moc jednostki napędowej
przekracza 75 kW. Dokument ten nie tylko potwierdza
spełnienie warunków technicznych, lecz także określa skład
załogi i wymagane wyposażanie. Należy jednak zwrócić
uwagę, że bez względu na fakt czy dany statek jest objęty
niniejszym obowiązkiem czy też podlega zwolnieniu, to na
kierowniku statku ciąży obowiązek utrzymywania jednostki
we właściwym stanie technicznym oraz zapewnienia
odpowiedniej załogi, wyposażenia i przestrzegania
przepisów.
Nie mniej istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa jest
obowiązek posiadania dokumentu uprawniającego do
kierowania statkami przeznaczonymi do uprawiania sportu
i rekreacji. Bez dokumentu potwierdzającego kwalifikacje
można prowadzić jachty o długości kadłuba do 7,5 m lub
o mocy silnika do 10 kW oraz tzw. hausboty (jachty
motorowe o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba
do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest
konstrukcyjnie do 15 km/h). Warto wspomnieć, że brak
obowiązku posiadania patentu nie zwalnia kierownika
statku z obowiązku znajomości przepisów.
Opisane powyższej wymogi odnoszą się wyłącznie do
statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji.
Do kategorii tej nie zalicza się m.in. często spotykanych na
Wiśle, chociażby w Warszawie, łodzi służących do
przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, bez względu na ich
wielkość czy rodzaj napędu, które to uznane są za jednostki
„profesjonalne” i podlegają odrębnym wymogom
w zakresie przeglądów, dokumentów, kwalifikacji
i wyposażenia.
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Anna Rudlicka
Kierownik Zarządu Zlewni w Warszawie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie

Warszawa wraca nad Wisłę - rola RZGW
w Warszawie w zagospodarowywaniu śródlądowych
wód powierzchniowych i ich terenów nadbrzeżnych ze
szczególnym uwzględnieniem Wisły warszawskiej

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie
rzekami w Polsce jako miejscem uprawiania sportu,
rekreacji, turystyki i aktywnego wypoczynku dla lokalnych
społeczności, ale także rozwoju alternatywnego transportu,
komunikacji, energetyki. Widać to w Warszawie, gdzie
zapanowała „moda na Wisłę” i tereny w pobliżu rzeki są
udostępniane mieszkańcom w coraz szerszym zakresie,
a miejscy animatorzy ciągle proponują coraz to nowsze,
ciekawsze formy zabawy, poznawania przyrody czy
wypoczynku. Marzeniem włodarzy Warszawy jest
udostępnienie mieszkańcom nieznanej dotąd przestrzeni
publicznej przecinającej miasto rzeki i jej terenów
zalewowych ograniczonych wysokim brzegiem lub wałami
przeciwpowodziowymi. Dążąc do zagospodarowania tej
przestrzeni jednocześnie, jakby przy okazji, uwalnia się
ogromny potencjał zawarty w tęsknocie mieszkańców
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stolicy za przebywaniem na łonie natury, podziwianiem
cudów przyrody w centrum wielkiego miasta, korzystaniem
z rekreacji, sportu i wypoczynku nad wodą, izolacji od
miejskiego zgiełku i stresu spowodowanego codziennym
tempem życia, a także za współdecydowaniem o
kierunkach rozwoju tej części miasta.
RZGW w Warszawie, który gospodaruje mieniem Skarbu
Państwa związanym z gospodarką wodną (w imieniu
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) popiera
zaangażowanie w maksymalne wykorzystanie możliwości,
jakie daje rzeka w takim mieście, ale musi czuwać, by ta
działalność nie wpływała na pogorszenie warunków
bezpieczeństwa, odbywała się na podstawie i w granicach
prawa oraz w szacunku dla przyrody i dobra wspólnego. Bo
trzeba tu zaznaczyć, że wody płynące i przestrzeń
nadwodna są dobrem wspólnym, o które trzeba dbać
i pilnować, aby rozwój gospodarki wodnej odbywał się
w sposób zapewniający zasadę zrównoważonego rozwoju.
W tym kontekście podkreślić należy, że wykonywanie
obowiązków
właściciela
śródlądowych
wód
powierzchniowych przez RZGW polega na zapewnieniu
utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt
cieków naturalnych oraz kanałów, dbałości o utrzymanie
dobrego stanu wód, regulowaniu stanu wód lub
przepływów w ciekach, zapewnieniu swobodnego spływu
wód powodziowych oraz lodów, utrzymaniu szlaku
żeglownego, ale też zapewnieniu wody pitnej, wody dla
rolnictwa, wody technologicznej dla przemysłu i energetyki,
odbioru ścieków i racjonalnej gospodarki rybackiej, przy
jednoczesnym
zapewnieniu,
każdemu,
możliwości
powszechnego korzystania z wód.
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Priorytetem
jest
pogodzenie
ww.
zagadnień
z oczekiwaniami społecznymi większego wykorzystania
rzeki na potrzeby rekreacji i wypoczynku. W związku
z powyższym tworzenie infrastruktury, kąpielisk,
nasadzenia zieleni miejskiej, rekreacyjne korzystanie
z akwenów i dróg wodnych oraz inicjatywy społeczne
związane z wykorzystaniem funduszy partycypacyjnych
powinny na etapie planowania być konsultowane z RZGW.
Doskonała znajomość koryta Wisły przez pracowników
Nadzoru Wodnego Żerań jest przydatna na etapie
uzgadniania różnych przedsięwzięć planowanych na Wiśle
warszawskiej i gwarantuje wybór jak najlepszych rozwiązań
z punku widzenia technicznego, bezpieczeństwa
i funkcjonalności.
Trzeba pamiętać, że praktycznie każda działalność na
terenach nadrzecznych (nie wyłączając działek prywatnych),
poza prowadzoną przez RZGW, musi odbywać się na
podstawie decyzji Dyrektora RZGW zwalniającej od zakazu
ich wykonania.
W Warszawie poza kontrolą wszelkiej działalności na
terenach nadbrzeżnych i działaniami związanymi z ochroną
przeciwpowodziową oraz zapewnianiem bezpieczeństwa
i utrzymaniem porządku, służba RZGW zajmuje się
utrzymaniem szlaku żeglownego. Szlak wodny wytyczony
jest przy pomocy znaków pływających (tzw. bakenów)
i znaków w postaci tablic umieszczonych na mostach.
RZGW zapewnia głębokość tranzytową równą zanurzeniu
100 cm przy stanie wody wyższym od wody średniej
rocznej ( SSW = 228 cm na wodowskazie w Warszawie).
Z uwagi na długie okresy suszy hydrologicznej częsta
korekta przebiegu trasy szlaku żeglownego jest zbędna,
a korzystanie ze szlaku odbywa się na ryzyko armatora.
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Służba liniowa RZGW w Warszawie nie dysponuje
sprzętem pływającym umożliwiającym usuwanie przeszkód,
których nie można usunąć ręcznie. Sprawdzenia i związanej
z nim ewentualnej korekty trasy szlaku żeglownego
dokonuje się po przejściu każdego wezbrania. W obecnych
warunkach hydrologicznych sezon nawigacyjny trwa bardzo
krótko i praktycznie obejmuje tylko okres pomiędzy
występowaniem suszy hydrologicznej i zjawisk lodowych.
W związku z tym przedłużanie sezonu żeglugowego
w obecnych warunkach nie przynosi żadnych korzyści dla
żeglugi śródlądowej, a jedynie straty związane z utratą
pływających znaków żeglugowych i narażeniem na
niebezpieczeństwo pracowników obsługujących szlak.
Problemy związane z drożnością szlaku żeglownego
w Warszawie między Mostem Łazienkowskim a Mostem
Śląsko-Dąbrowskim nie są tak bardzo uciążliwe, jak próby
poruszania się
na obszarze przyległym do szlaku.
Szczególnie
niebezpieczny
jest brak
głębokości
niezbędnych do przejścia jednostek między drożnym
szlakiem, a np. miejscem cumowania przy bulwarach. Rafy
kamienne i inne tego typu przeszkody przy ekstremalnie
niskich stanach wody nie są niebezpieczne, gdyż występują
na granicy zwierciadła wody lub wręcz nad nim i w związku
z tym są doskonale widoczne (w dzień, ale nie w nocy).
Nurt rzeki na tym odcinku jest praktycznie niezmienny,
a więc trasa żeglowna nie wymaga korekt, ale skorzystanie
z niej jest utrudnione. Usuwanie rafy kamiennej nie jest
możliwe z uwagi na ochronę dna, a więc poprawa sytuacji
w okresie suszy możliwa jest, paradoksalnie, tylko w wyniku
odtworzenia bazy erozyjnej (zasypania, a nie pogłębiania)
przez podniesienie rzędnej dna lub inny sposób
podpiętrzenia wody w tym rejonie. Przed podniesieniem
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zwierciadła wody i udrożnieniem komunikacji między
szlakiem a bulwarami uruchomienie żeglugi nocnej zdaniem
RZGW w Warszawie jest niemożliwe z uwagi na brak
możliwości zachowania bezpieczeństwa.
RZGW w Warszawie pozytywnie odnosi się do inicjatywy
przeprowadzenia inwentaryzacji dna Wisły, która pozwoli
wskazać naturalne i sztuczne przeszkody, oraz monitoringu
wizyjnego otoczenia rzeki. W przypadku wykonania
inwentaryzacji będzie ona przydatna dla poprawy
bezpieczeństwa, poprawy warunków żeglugowych.
W porozumieniu z RZGW i konserwatorem zabytków, od
lat (z powodzeniem) prowadzone są archeologiczne
badania dna. W bieżącym roku będzie tu prowadzona
szczegółowa penetracja dna przy użyciu wysokiej klasy
specjalistycznego sprzętu. Wynikiem tych prac będzie mapa
batymetryczna12 pokazująca szczegółową lokalizację
wszystkiego, co można wykryć na i pod powierzchnią dna.
Znacznie bardziej funkcjonalny byłby monitoring wizyjny
koryta Wisły i jej brzegów. Wysokiej klasy urządzenia
wizyjne mogłyby w czasie rzeczywistym dostarczać
kluczowych informacji w zakresie bezpieczeństwa ludzi
i mienia, powodzi i zjawisk lodowych, rejestrować migracje
ssaków i ptaków (precyzyjne określenie liczebności stad
ptaków na przelotach) oraz obserwować stałych
„mieszkańców”, rejestrować i zapewniać możliwość
szybkiej reakcji na wszelkiego rodzaju zagrożenia
i niebezpieczne zdarzenia. Z uwagi na zasięg działania i
brak funduszy RZGW obecnie nie ma możliwości
zakładania takiego monitoringu, ale gdyby taki powstał to
bylibyśmy zainteresowani jego wynikami podobnie jak
Mapy batymetryczne - kartograficzne odwzorowanie ukształtowania
dna zbiornika lub cieku wodnego [przyp. red.]
12
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służby miejskie, policja, straż pożarna, miejska i rybacka,
RDOŚ itp. Z uwagi na konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa powodziowego i bezpieczeństwa żeglugi
śródlądowej oraz potrzeby związane z utrzymaniem szlaku
żeglownego, RZGW (a w przyszłości Urząd Żeglugi
Śródlądowej)
byłyby
szczególnie
zainteresowane
podglądem koryta rzeki z mostów i ewentualnie
z powietrza (rejestrowanego przy użyciu dronów). Dla
zapewnienia
całorocznego bezpieczeństwa żeglugi
niezwykle istotne jest też zapewnienie bezpieczeństwa
jednostek pływających na postoju. Należy pamiętać, że
poza sezonem nawigacyjnym, szczególnie w okresie
zimowym i w czasie powodzi wszystkie jednostki pływające
powinny być zacumowane w bezpiecznym miejscu – porcie
macierzystym, zimowisku, itp. Pozostawienie statku przy
bulwarze na okres powodzi czy zimy może stanowić
zagrożenie dla niego i innych. Wyjątkowo duże zagrożenie,
głównie ze strony zjawisk lodowych, stanowi cumowanie
jednostek do nabrzeża stanowiącego „równoległe”
ubezpieczenie brzegu. Jednostki te są narażone na
bezpośrednie działanie spływającego lodu, nie mając przed
jego działaniem żadnej osłony. Z tego powodu oraz mając
na uwadze perspektywy dynamicznego rozwoju żeglugi
pasażerskiej i transportu wodnego niezwykle ważne wydaje
się zaplanowanie budowy profesjonalnego portu rzecznego
z potrzebną infrastrukturą: nabrzeżem przeładunkowym,
odbiorem nieczystości, stacją tankowania paliwa i wody,
bazą remontową oraz bosmanatem (jeśli nie kapitanatem
portu) i odpowiednio dużą powierzchnią akwenu
portowego dla umożliwienia postoju zimowego dla
miejscowych armatorów. Port powinien być zlokalizowany
stosunkowo blisko, w bezpiecznym miejscu - najlepiej
chronionym bramą powodziową. Odnośnie ewentualnego
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projektu wykorzystania istniejącego akwenu, tzw.
„zimowiska” integralnie związanego z funkcjonowaniem
śluzy na Żeraniu informujemy, że wykorzystanie go do
postoju „floty warszawskiej” nie będzie naszym zdaniem
możliwe. Powodów jest wiele, ale przede wszystkim
decyduje o tym zbyt mała powierzchnia akwenu dla tak
dużej i w perspektywie rosnącej floty, problemy
własnościowe, a także brak możliwości jego rozwoju.
Z uwagi na trudności żeglugowe spowodowane złymi
warunkami hydro-logicznymi i geomorfologicznymi oraz
tendencją do ich pogarszania się, a także potrzebą wzrostu
konkurencyjności transportu wodnego – strategia rozwoju
żeglugi pasażerskiej i towarowej powinna opierać się na
modernizacji floty, idącej w kierunku zmniejszenia
głębokości zanurzenia z zastosowaniem napędu
niezawodnego przy niskich stanach wody. Puszczając
wodze wyobraźni, może po Wiśle mogłyby pływać statki
napędzane tanią energią odnawialną i to niekoniecznie
atomową, elektryczną czy solarną? Może preferowane
powinny być nowoczesne, wysoko wydajne silniki parowe
wykorzystujące faszynę z kęp wiklinowych uprawianych
wzdłuż drogi wodnej przez nadzory wodne. Bocznoi tylnokołowce z takim napędem pływały już kiedyś po
Wiśle i na jej płytkich wodach były wyjątkowo dzielne.
Zapotrzebowanie
na
taki
„opał”
pomogłoby
w prowadzeniu racjonalnej gospodarki kępnej i wzrost
bezpieczeństwa powodziowego.
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Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Park Rzeki Wisły w województwie
mazowieckim
Odcinek Wisły od Nowego Dworu Mazowieckiego do
Płocka (włączając obszar miast) cechuje się zróżnicowaną
strukturą funkcjonalną, zagospodarowaniem, unikatowymi
zasobami przyrodniczo-krajobrazowymi i siecią hydrograficzną, jak też powiązanymi z nimi formami ochrony
przyrody. W celu optymalnego wykorzystania tych
zasobów, w latach 2014-2016 w województwie
mazowieckim realizowany był projekt Park Rzeki Wisły.
Już tytuł projektu wskazuje na potrzebę zachowania
walorów przyrodniczo-rekreacyjnych rzeki i jej okolic.
W celu wypracowania optymalnych rozwiązań podjęto
działania w ramach współpracy międzynarodowej, jak też
z lokalnymi samorządami i interesariuszami. Ponadto
samorząd województwa mazowieckiego powołał zespół do
spraw koordynacji udziału województwa mazowieckiego
w pracach nad rewitalizacją Wisły i odtworzenia drogi
wodnej E-40 Warszawa-Gdańsk. Powstało również
studium
programowo-przestrzenne
dla
terenów
nadrzecznych Wisły oraz programy rozwoju wraz

58

z projektami kierunkowymi i rozwiązaniami koncepcyjnymi
dla czterech obszarów pilotażowych:
Strefa 1.

Płock – Miasto Łączące;

Strefa 2.

Rolnictwo
Połączone
nadrzeczne);

Strefa 3.

Nowy Dwór Mazowiecki – Brama Warszawy;

Strefa 4.

Leoncin – Niebieska Ekowioska.

Wodą

(tereny

Wizja i kierunek rozwoju tego obszaru związane są
z aktualną i przyszłą rolą Płocka i Nowego Dworu
Mazowieckiego, kształtowaniem krajobrazu i struktury
urbanistycznej, ochroną Puszczy Kampinoskiej, zmianami
demograficznymi i racjonalnym wykorzystaniem terenów
rolniczych. Obszar rozwojowy Park Rzeki Wisły powinien
pozwolić wykreować model współpracy na terenie
o istotnym dziedzictwie kulturowym (m.in. Twierdza
Modlin, Płock) i walorach przyrodniczych, jak też
wykorzystać jego potencjał rozwojowy w połączeniu
z Mazowieckim Portem Lotniczym w Modlinie.
Koncepcja Parku Rzeki Wisły obejmuje obszar
szczególnego potencjału rozwojowego regionu (rzeka,
tereny rolnicze, zaplecze usługowo-produkcyjne, tereny
rekreacyjne, obszary dziedzictwa kulturowego itd.; łącznie
około dwóch tysięcy km2). Potencjał ten ma wymiar
przestrzenny, społeczny, gospodarczy i organizacyjny.
Celem utworzenia Parku Rzeki Wisły jest wsparcie
wielowymiarowego rozwoju tego obszaru w oparciu
o endogeniczny potencjał terenów nadbrzeżnych Wisły.
Obszar ten cechuje się dynamiką zmian, zwłaszcza w sferze
osadnictwa (urbanizacja), rozwoju gospodarczego oraz
procesów demograficznych, w tym migracji. Poszukiwane
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były rozwiązania godzące interes ochrony doliny rzeki i jej
zrównoważone zagospodarowanie z czerpaniem z jej
zasobów. Dotychczasowe zmiany użytkowania ziemi
dotyczące terenów mieszkaniowych, usługowych czy
przemysłowych koncentrowały się m.in. na terenach
wykorzystywanych do tej pory rolniczo, często
charakteryzujących się wysoką jakością gleb. Obok
negatywnego wpływu na strukturę i jakość przestrzeni
naruszają one równowagę stosunków wodnych.
Projekty kierunkowe opierają się na czterech głównych
tematach: wzmacnianiu dostępności rzeki - terenów
nadrzecznych, kreowaniu możliwości otwarcia się w stronę
rzeki, koncentracji działań bezpośrednio na rzece,
powiązaniu rzeki z edukacją i innowacyjnością. Poza
projektami w poszczególnych strefach przewidziano
realizację projektów łącznikowych, takich jak tworzenie
atrakcyjnych wizualnie i funkcjonalnie systemów połączeń
w postaci dróg pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz zintegrowanym system informacji
i oznakowania. Będzie to stanowić bazę dla ciekawej
aranżacji terenów zieleni, ciągów komunikacyjnych, miejsc
integrujących społeczność lokalną oraz wyeksponowania
obszarów wartościowych przyrodniczo, krajobrazowo
i kulturowo.
21 listopada 2016 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego
podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany
planu
zagospodarowania
przestrzennego
województwa mazowieckiego. Zmiany te obejmą też
zagospodarowanie środkowej Wisły i jej otoczenia, tak by
wykorzystać jej potencjał przyrodniczy i turystyczny.
Dotychczasowe działania w ramach projektu Park Rzeki
Wisły dostarczyły wiedzy i informacji, które zostaną
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wykorzystane w ramach aktualizacji planu. Już teraz w
strategii rozwoju województwa ujęto turystyczne pasmo
przyrodniczo-kulturowe doliny Wisły, odnotowując duży
potencjał turystyki rekreacyjnej (wypoczynek nad wodą),
kulturowej (miejscowości nadrzeczne) i aktywnej (turystyka
wodna i rowerowa), jak też wartości przyrodnicze
paneuropejskiego korytarza ekologicznego.
W
kontekście
zintegrowanego
podejścia
międzysektorowego, należy zwrócić uwagę na możliwość
wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wokół
portu lotniczego Warszawa-Modlin. Jak zauważono
w regionalnym zintegrowanym planie policentrycznego
rozwoju obszarów wokół Mazowieckiego Portu Lotniczego
Warszawa-Modlin, przygotowanym w ramach projektu
airLED, w promieniu 40 km od lotniska mieszka ponad
dwa miliony osób. Jako kwestię kluczową dla rozwoju tego
obszaru wskazano potrzebę wsparcia rozwoju biznesu
w otoczeniu lotniska, tak by zwiększyć przychody
z działalności pozalotniczej.
Poza działaniami dotyczącymi lotniska, w Nowym Dworze
Mazowieckim przewidziano w ramach Parku Rzeki Wisły
zagospodarowanie obu brzegów Narwi poprzez utworzenie
bazy turystyczno-rekreacyjnej oraz portu wraz z zabudową
turystyczno-mieszkaniową. W Leoncinie przewidziano
opracowanie planów urbanistycznych, wyznaczenie szlaków
turystycznych i oferty turystycznej. W Płocku
przewidywane działania obejmują przygotowanie nowych
terenów inwestycyjnych, budowę przystani miejskiej,
wzorowanej na historycznym dworcu wodnym oraz
rewitalizację obszaru śródmiejskiego miasta.
Zakres przedsięwzięć przewidzianych w ramach projektu
Park Rzeki Wisły pokazuje jak wielowymiarowe powinny
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być działania adresowane do rzeki i terenów nadrzecznych.
Samorząd województwa mazowieckiego podejmuje
działania w tym zakresie, realizując cele zapisane
w dokumentach strategicznych i planistycznych, jak też
współpracując
z
partnerami
międzynarodowymi
i lokalnymi. Podjęto współpracę międzyregionalną,
powołując w 2014 roku Zespół ds. Rewitalizacji Drogi
Wodnej E40. W celu zapewnienia trwałego, efektywnego
i zrównoważonego rozwoju doliny rzeki, potrzebna jest
jednak również współpraca pomiędzy poziomem
wojewódzkim i krajowym. Przykładowo, budowa dróg
rowerowych na wałach przeciwpowodziowych będzie od
przyszłego roku według nowego Prawa wodnego wymagała
zgody Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody
Polskie". Dlatego też tak istotne jest, aby działania
dotyczące Wisły na poziomie krajowym i regionalnym były
spójne i zharmonizowane.
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Katarzyna Stakuń
Biuro Marketingu Miasta
Urząd m.st. Warszawy
Moda na Wisłę i jej brzegi
Mieszkańcy stolicy mają wiele możliwości spędzania
wolnego czasu. Od kilku lat warszawska Wisła jest jedną
z najchętniej wybieranych do tego celu przestrzeni. Co
sprawia, że jej popularność nie słabnie? Jak budować ofertę
tego miejsca i jednocześnie chronić jego unikalną przyrodę?
Wisła jest dla Warszawy szansą, to od nas zależy czy szansę
tę wykorzystamy w mądry i przemyślany sposób.
Przez wiele lat Warszawa odwrócona była do Wisły
plecami. Zapoczątkowany w 2007 roku proces
przywracania rzeki miastu wkracza w tej chwili w ostatnią
fazę. Wystarczy wspomnieć bulwary, którymi zachwycają
się mieszkańcy i turyści, tłumy ludzi spędzających nad rzeką
letnie wieczory, dynamicznie działające Centrum Nauki
Kopernik i Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
W bogatej ofercie koncertów, spektakli, pokazów
filmowych czy warsztatów można przebierać do woli.
Zmiany widać nie tylko na lądzie, ale również na rzece.
Pojawia się coraz więcej jednostek pływających, zarówno
nowoczesnych, jak i tradycyjnych, drewnianych łodzi.
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Bulwary wiślane, fot. E. Lach

Fot. m.st. Warszawa
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Z przeprowadzonego w 2015 roku przez m.st. Warszawę
badania zachowań i opinii użytkowników warszawskiej
Wisły wynika, że głównym celem osób przychodzących nad
rzekę jest wypoczynek. W 2016 roku ruszył projekt
„warszawski plażowy”, dzięki któremu na stołecznych
plażach można bezpłatnie wypożyczyć leżaki, książki oraz
sprzęt rekreacyjny. Głównym celem projektu jest jednak
zapewnienie informacji na temat wiślanych wydarzeń, gdzie
budki plażowe pełnią rolę punktów informacyjnych.
Częścią projektu jest także promocja aktywnego
wypoczynku. W każdy letni weekend organizowane są
dodatkowe aktywności dla plażowiczów, w tym ćwiczenia
sportowe. Rodzaj zajęć dostostosowany jest do osób
najliczniej odwiedzających dane miejsce. Dlatego na
plażach najchętniej wybieranych przez rodziny z dziećmi,
jak np. plaża żoliborska czy plaża Rusałka w pobliżu ZOO,
zajęcia przygotowywane są przede wszystkim z myślą
o najmłodszych. Liczną grupą odwiedzającą nadwiślańską
przestrzeń są miłośnicy sportu i rekreacji. Przyciąga ich nie
tylko przyroda, ale także dostępna infrastruktura oraz
nieustannie rozrastająca się oferta. Dostępne są miejsca,
w których można aktywnie spędzić czas: siłownie
plenerowe, ścianka wspinaczkowa, ścieżki rowerowe,
biegowe oraz ścieżka łucznicza. Organizowane pod okiem
specjalistów treningi i zajęcia odbywają się zarówno nad
wodą jak i na wodzie. Do tradycyjnych spływów
kajakowych dołączają nowoczesne formy rekreacji wodnej
np. stand up paddle, wakeboard czy skinboard. Duży
procent nadwiślańskich wydarzeń, nie tylko sportowych,
realizowany jest przy finansowym wsparciu miasta
stołecznego Warszawy. Prężnie działające organizacje
tworzą projekty, dzięki którym warszawiacy poznają Wisłę
z różnych perspektyw.
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W 2016 roku w efekcie takiej współpracy zostało
zrealizowanych kilkadziesiąt wydarzeń, wśród nich spływy
kajakowe, rejsy z przewodnikiem, tematyczne spacery nad
Wisłą czy warsztaty dla dzieci i dorosłych. Nie bez
znaczenia jest fakt, że atrakcje te dostępne są bezpłatnie.
Dzięki otwartej formule oferta trafia do osób, które do tej
pory nad Wisłę nie przychodziły i potrzebowały
dodatkowej motywacji, aby ją poznać i polubić. Według
wyników wspomnianego wcześniej badania rzeka
w świadomości warszawiaków funkcjonuje głównie jako
brzegi, a nie woda. To dzięki realnym działaniom
przełamywane są stereotypy i strach przed rzeką. Nie bez
przyczyny Warszawa w ostatnim czasie wyraźny akcent
kładzie na promocję żeglugi. W tegorocznej, dziesiątej
edycji Święta Wisły, które odbyło się 9 września,
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z bezpłatnych rejsów po rzece w ciągu jednego tylko dnia
skorzystało ponad dwa i pół tysiąca osób. Wiele z nich
płynęło po Wiśle po raz pierwszy, ale jest duża szansa, że
nie po raz ostatni.

Święto Wisły 2017, fot. E. Lach

Poznawanie rzeki musi iść w parze z poszanowaniem
przyrody i wiedzą na temat zasad, jakie powinny być
przestrzegane przez bywalców nadwiślańskiej przestrzeni.
Popularność rzeki w dużym mieście wiąże się bowiem także
z zagrożeniami. Jednym z największych problemów jest bez
wątpienia problem śmieci. Jego źródło nie leży bynajmniej
w zaniedbaniach służb zajmujących się sprzątaniem. Miasto
na utrzymanie czystości nad Wisłą przeznacza coraz
większe środki, ale problemu nie rozwiążą nowe kosze czy
zwiększenie częstotliwości ich opróżniania. Konieczne jest
zbudowanie świadomości ekologicznej. Prowadzona od
kilku lat kampania edukacyjna „Dzielnica Wisła”
koncentruje
się
na
kształtowaniu
poczucia
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odpowiedzialności za nadwiślańską przestrzeń. Pokazuje, że
rzeka jest naszym wspólnym dobrem, dlatego musimy o nią
dbać. Warszawiacy nad Wisłą czują się jak na wakacjach,
nadbrzeża w ich odczuciu to nie do końca miasto; to
przestrzeń gdzieś pomiędzy miejskimi normami i zasadami,
a przestrzenią pełnej wolności. Nad Wisłą reguły miasta nie
do końca obowiązują i nie do końca są przestrzegane.
Obrazem tej opacznie rozumianej wolności są tony śmieci
pozostawiane przez ludzi bawiących się na plażach
i bulwarach. Potłuczone butelki, setki kapsli, niedopałków
papierosów i foliowych toreb stały się elementem
porannego krajobrazu nad Wisłą. Działania kampanii
skierowane są przede wszystkim do ludzi młodych.
W letnie wieczory nad rzekę wyruszają patrole edukatorów,
którzy zachęcają do sprzątania po sobie. Podstawą
kampanii są pozytywne komunikaty i nietypowe działania.
W punktach wymiany odpadów na obu brzegach rzeki
można wymienić śmieci na atrakcyjne gadżety, kupony na
rejsy lub na drewno na ognisko. Częstym i bardzo
szkodliwym
zjawiskiem
jest
niszczenie
przez
imprezowiczów lasów łęgowych i wycinanie drzew tylko po
to, by rozpalić ognisko. Zmiana zachowań i nawyków jest
procesem długofalowym, dlatego kampania jest powtarzana
co roku. Jej partnerami są środowiska zaangażowane w
działania nad Wisłą oraz właściciele działających tam
klubokawiarni. W wyniku współpracy wielu podmiotów
stworzony został Kodeks Dzielnicy Wisła. Zasady kodeksu
przedstawione w artystycznej formie pojawiły się niedawno
na jednym z murali namalowanych na lewym brzegu,
w pobliżu mostu Poniatowskiego.
Działania Warszawy skupiają się równocześnie na kilku
płaszczyznach. Rozbudowie infrastruktury towarzyszą
projekty
edukacyjne,
kulturalne
i
sportowe.
68

Dofinansowanie przez miasto projektów miękkich
w obszarze Wisły sięga kwoty kilku milionów złotych w
skali roku. Dzielnica Wisła stała się nieformalną dzielnicą
Warszawy. W samym centrum miasta mamy do dyspozycji
przestrzeń, która pozwala odetchnąć od wielkomiejskiego
zgiełku i poczuć się jak na wakacjach. Przestronne plaże,
tereny zielone, liczne restauracje i klubokawiarnie, kluby
sportowe oraz szeroka oferta żeglugowa, to tylko fragment
tego, co można zobaczyć i z czego skorzystać nad Wisłą.
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Mirosław Czerny
Dyrektor ds programowych
Fundacji Przystań Wisła

Czy celowe jest utworzenie
Warszawsko-Zegrzyńskiej Pętli Wodnej ?

Zamiast wstępu
W tym roku przypada skromny jubileusz. W 2007 roku
z mojej inicjatywy postulat utworzenia Warszawskiej Pętli
Wodnej wpisany został do strategii rozwoju turystycznego
województwa mazowieckiego, uchwalonej przez sejmik
wojewódzki. Ze względu na inne priorytety i zbyt małą
wówczas siłę przebicia, brak sojuszników – Pętla pozostała
tylko na papierze.
W 2016 roku wspólnie z Piotrem Ruszczewskim, w ramach
założonej przez niego Fundacji Przystań Wisła, za zachętą
prof. Zygmunta Babińskiego wróciłem do tej idei,
zmieniając nieco nazwę, na Warszawsko-Zegrzyńską Pętlę
Wodną, by wyraźniej zaakcentować jej dwa bieguny,
wymagające bliższego połączenia. Od czerwca 2016 roku
poddaliśmy projekt dyskusji z wybranymi osobami, zaś po
uzupełnieniach od września ubiegłego roku jest on szerzej
przedstawiany w formie broszury liczącej 55 stron
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i w wersji elektronicznej, pod nieco przydługim tytułem
„Warszawsko-Zegrzyńska Pętla Wodna w strategicznej wizji
Warszawy 2030 jako fragment Międzynarodowej Drogi
Wodnej E-40 i markowy produkt turystyczny o znaczeniu
ponadregionalnym”. W br. w marcowym i kwietniowym
numerze miesięcznika „Żagle” w dwóch częściach
opublikowano nasze opracowanie „Czy powstanie
Warszawsko-Zegrzyńska Pętla Wodna?”
Projekt nasz uzyskał pozytywne opinie naukowe, w tym
prof. Zygmunta Babińskiego, deklarującego jego wsparcie
pod względem naukowym, a także Ministerstwa
Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, pełnomocnika
ds. Wisły Warszawskiej Prezydenta m.st. Warszawy i innych
jednostek Urzędu Miasta oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego. W imieniu drugiego poza
Warszawą
bieguna
Pętli
deklaracje
współpracy
otrzymaliśmy od Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
Przedstawiciele kierownictwa warszawskiego Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Żeglugi
Śródlądowej uważają powstanie pętli nie tylko za możliwe,
lecz i celowe. W ogłoszonym jesienią 2016 roku przez
Urząd m.st. Warszawy konkursie na projekty mogące starać
się o dofinansowania z budżetu miasta i funduszy
europejskich, nasz projekt prac studyjnych mających
poprzedzić inwestycje na Pętli uzyskał pozytywne
rekomendacje pod względem formalnym i merytorycznym.
Obecnie prowadzimy starania o sfinansowanie prac
studyjnych oraz uwzględnienie Pętli w strategiach
zagospodarowania Wisły i rozwoju województwa
mazowieckiego, licząc także na poparcie Parlamentarnego
Zespołu ds. Rozwoju Dróg Wodnych.
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Warszawsko-Zegrzyńska Pętla Wodna sensu stricto –
ok. 100 km
Naszym celem jest połączenie dróg wodnych o różnym dziś
statusie
i
funkcjach,
warunkach
żeglugowych
i infrastrukturze turystycznej, zróżnicowanej przyrodzie.
To:
 Kanał Żerański wraz ze Śluzą Żerańską, łączący
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Wisłę z Zalewem Zegrzyńskim – długość 17,2 km,
 Zbiornik Zegrzyński od Nieporętu po piętrzącą go
zaporę Dębe, 11 km,
 ujściowy do Wisły odcinek Narwi, od stopnia Dębe
do Modlina, 21,6 km,
 swobodnie
płynąca
Wisła
Podwarszawska
i Warszawska, od Żerania do Modlina, 30,2 km,
 Wisła w tzw. „gorsecie warszawskim”, wraz z jej
centralnym odcinkiem stołecznym od Żerania po
Port Czerniakowski, 9 km.
Pętla jest dziś przerwana zaporą Dębe, przy budowie której
na początku lat 60 XX wieku odstąpiono od wykonania
śluzy, mimo już rozpoczętych dla niej wykopów. Przeważyły
względy oszczędnościowe i uznano, że wystarczy Kanał
Żerański dla połączenia Wisły z Zalewem Zegrzyńskim,
Bugiem i Narwią.
W efekcie martwy pod względem żeglugowymi
i turystycznym stał się odcinek ujściowy Narwi, od zapory
Dębe po Modlin - przez wieki – fragment bardzo ważnych
dróg wodnych Bugu i Noteci ze wschodniej części
Rzeczypospolitej do Warszawy i Wisłą do Gdańska.
Użeglownienie drogi przez stopień Dębe jest kluczowe dla
Pętli – ale i dla żeglugi profesjonalnej oraz turystycznej
o znaczeniu ponadregionalnym.
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Stopień Dębe, z prawej obok elektrowni miejsce na dużą śluzę a z lewej
na pochylnię

Warszawsko-Zegrzyńska Pętla Wodna sensu largo –
dłuższa o 100, a nawet 300 km
W szerokiej formule do Pętli zaliczyć można:
 odcinek Dolnej Wisły od Modlina po Zalew
Włocławski, z Płockiem (79,5 km) i zaporą we
Włocławku - 123,5 km,
 odcinek

Środkowej
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Wisły

od

Portu

Czerniakowskiego do południowych granic
Warszawy, 14 km, po Górę Kalwarię 34,8 a nawet
Kazimierz Dolny 153 km,
 odcinek Bugu od ujścia do Wyszkowa 30 km,
 odcinek Narwi od ujścia do Zalewu do Pułtuska
25,5 km.

Przy wyspie Wisły Podwarszawskiej

Są już zwolennicy uzupełnienia Pętli o szlaki kajakowe na
dopływach, takich jak Jeziorka czy Pilica wpadające do
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Wisły, czy również atrakcyjna turystycznie Wkra, będąca
dopływem Narwi między Modlinem a stopniem Dębe.
Pętla obejmuje więc wszystkie główne drogi (szlaki) wodne
Mazowsza i może je integrować w jeden produkt, zarówno
dla turystyki jak i dla żeglugi profesjonalnej.
Po „wskrzeszeniu” turystycznej żeglugi pasażerskiej
w Warszawie, są plany jej ekspansji poza granice miasta,
formułowane równolegle do projektu Pętli. Znów pływają
w sezonie stałe rejsy między Warszawą a Serockiem na
Zalewie Zegrzyńskim. Oferowane są także rejsy mniejszymi
jednostkami w dół Wisłą do Modlina i Płocka, w górę
Wisły do Góry Kalwarii.
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Warszawsko-Zegrzyńska Pętla Wodna w strategii dla
Wisły
Obecny rząd za jeden ze swych priorytetów uznał
przywrócenie i wzmocnienie gospodarczych funkcji Odry
i Wisły. Trwa weryfikacja wcześniejszych projektów
z różnych lat i typowane są nowe zadania. Na Wiśle dotyczy
to jej użeglownienia od Bałtyku po Warszawę, z jej
kaskadyzacją, ożywienia drogi wodnej Górnej Wisły
poprzez budowę Kanału Śląskiego, weryfikacji wariantów
dla Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40, połączenia
Wisły z Brześciem nad Bugiem i dalej, do Dniepru a nim
do Morza Czarnego. Celem jest nie tylko użeglownienie, ale
i rozwój energetyki wodnej a także poprawa ochrony
przeciwpowodziowej – czy nawet szerzej, lepsza ochrona
zarówno przed powodziami, jak i suszami, poprzez
poprawę retencji naturalnej i sztucznej.
Dla interesującego nas obszaru istotne są plany:
 ew. budowy co najmniej jednego stopnia wodnego
między Warszawą a Zbiornikiem Włocławskim,
gdzie jest jedno z „wąskich gardeł” dla żeglugi
wiślanej, nawet turystycznej,
 ew. budowy podpiętrzeń na Warszawskiej Wiśle,
północnego i południowego, dla stabilizacji
poziomu wody na niej, dziś wahającego się od
mniej niż 50 cm do nawet 7 metrów,
 zapewnienia w przyszłości klasy Va dla Wisły od
Bałtyku do Warszawy i dalej na wschód, w ramach
MDW E-40,
 doraźnej poprawy żeglowności na poszczególnych
odcinkach, z usuwaniem przeszkód naturalnych
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i sztucznych oraz przygotowaniem
Warszawskiej do żeglugi nocnej,

Wisły

 rozbudowy sieci przystani turystycznych na
obszarze Pętli, w tym na zaniedbanych dotąd jej
odcinkach.

Przez Dębe bliżej !
W poprzednich latach przygotowano 3 wstępne projekty
połączenia Wisły z Brześciem nad Bugiem i granicą
państwa, z pominięciem w Polsce Bugu, poprzez budowę
kanału. Wariant I przewidywał poprowadzenie drogi
wodnej z Wisły Kanałem Żerańskim do Zalewu
Zegrzyńskiego i dalej, na południe od Bugu. Wariant trzeci
najdalej na południe miał prowadzić z Dęblina do granicy.
Najwcześniej odrzucony został wariant pośredni, z kanałem
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rozpoczynającym się na Wiśle powyżej Warszawy, koło
Garwolina.
Ostatecznie rekomendowany był wariant trzeci, z Dęblina,
moim zdaniem dzięki intensywnemu lobbowaniu
województwa lubelskiego, przez który miał przebiegać.
Zastosowano – delikatnie mówiąc – niedopowiedzenie, że
byłaby to najkrótsza trasa między Wisłą a Brześciem
(niecałe 160 km), więc najtańsza. Z pominięciem tego
„drobiazgu”, iż należałoby jednocześnie „przeorać” w celu
doprowadzenia do V klasy też ok. 160 km, drugie tyle co
kanał, Wisły Środkowej między Warszawą a Dęblinem,
łącznie więc ok. 320 km z Warszawy do Brześcia przez
Dęblin. Ze wszystkimi tego kosztami, w tym szkodami
przyrodniczymi.

Modlin. Z prawej strony Wisła, z lewej Narew
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Nowa droga wodna ma jednak obsługiwać ruch między
Bałtykiem a Morzem Czarnym, a nie między DęblinemLublinem-Brześciem. Kluczowa jest więc odległość do
pokonania z morskich portów Gdańska, Gdyni i Elbląga,
z portów dużych miast nad Dolną Wisłą, w tym
z Bydgoskiego Węzła Wodnego – i z Warszawy.
Z tej perspektywy krótszy jest I wariant (z żeglownym już
Zalewem Zegrzyńskim wraz z Kanałem Żerańskim, łącznie
ok. 30 km) mający ok. 250 km, czyli mniej o 70 km niż
wariant III. Zaś najkrótsza byłaby trasa z Dolnej Wisły po
użeglownieniu ujściowego odcinka Narwi i stopnia Dębe.
To oszczędność kolejnych 25 km. Liczyć trzeba pieniądze
i czas - na budowę każdego kilometra kanału – i na jego
utrzymanie oraz na przepłynięcie szlaku.
Dodam, iż oznacza to pominięcie przez ruch tranzytowy
Warszawy, ale z centrum przeładunkowym w Modlinie,
mającym dobre połączenia drogowe, kolejowe a nawet
lotnisko już wykorzystywane na potrzeby cargo niezależnie od „wskrzeszenia” Portu Żerańskiego jako
drugiego takiego centrum. Przy prowadzeniu głównego
ruchu Kanałem Żerańskim niezbędne byłoby dostosowanie
go, a także Śluzy Żerańskiej – z klasy III do klasy Va.
Zwracam uwagę, iż nie ma tu takiej przestrzeni na wodzie
i lądzie, jak na Bydgoskim Węźle Wodnym, gdzie możliwe
było zbudowanie nowej śluzy Czersko Polskie z Brdy na
Wisłę, niedaleko starej śluzy. Problem ten znika przy
pozostawieniu żerańskiej zabytkowej śluzy i kanału w stanie
zbliżonym do dzisiejszego, jako drogi dla mniejszych
jednostek i rezerwowej, z poprowadzeniem głównej nowej
drogi wodnej z Modlina Narwią na Zalew Zegrzyński.
Koszt powinien być niższy, nawet ze względu na mniejszą
skalę przebudowy mostów i różnych instalacji
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przecinających szlak pod wodą i nad wodą.

Śluza Żerań

Realizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 to
inwestycja wymagająca długiego czasu. Tymczasem
możliwe jest znacznie szybsze użeglownienie stopnia Dębe
na potrzeby ruchu turystycznego. Stopień już istnieje ponad
pół wieku, odpadają więc procedury związane
z uzgadnianiem i realizacją dużej nowej inwestycji. Na
lewym brzegu Narwi, gdzie kiedyś już zaczęto kopać
awanporty z obu stron zapory, pozostała rezerwa na
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ewentualną dużą śluzę towarową. Zaś na prawym brzegu,
co potwierdzają przedstawiciele RZGW, jest miejsce na
przeprawę turystyczną. Nie tylko w Europie czasem
budując stopień wodny od razu planuje się obok śluzy
towarowej mniejszą. Usprawnia to ruch, zmniejsza
zagrożenia kolizjami, zmniejsza zużycie wody. Zdaniem
fachowców budowa pochylni może być tańsza, umożliwia
też lepsze dostosowanie się do znacznych różnic poziomu
wody na ujściowej Narwi, w wyniku cofek przy stanach
powodziowych na Wiśle, przekraczających nawet 5 metrów,
przy 7 metrach piętrzenia zapory !
Z powyższych względów rekomendujemy WarszawskoZegrzyńską Pętlę Wodną jako zarówno element docelowej
strategii dla Wisły jako międzynarodowej drogi wodnej dla
żeglugi profesjonalnej jak i inwestycję do szybkiej realizacji,
na potrzeby turystyki.
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Względy społeczne i przyrodnicze
Zrównoważony rozwój oznacza dla mnie godzenie ze sobą
celów gospodarczych, społecznych oraz związanych
z ochroną środowiska. By każda z tych sfer miała jak
najmniejsze straty a jak największe korzyści i by sumaryczny
wynik był maksymalnie dodatni.
Z tej perspektywy projekt Pętli pozwala na uniknięcie
agresywnych dla Wisły i przyrody inwestycji między
Warszawą i Dęblinem, a nawet ochronę wiślanych
rezerwatów między Warszawą a Modlinem.
To także bardziej zrównoważony ekonomicznie
i społecznie rozwój obszarów podwarszawskich,
pozostających w tyle zarówno za stolicą jak i infrastrukturą
turystyczną na znacznej części Zalewu Zegrzyńskiego.
Części tylko, bo skoncentrowanej w jego południowowschodnim fragmencie. Gdy kilka lat temu organizowałem
dla dziennikarzy rejs studyjny z Portu Czerniakowskiego do
zapory Dębe, na moje pytanie, kto już był nad Zalewem
Zegrzyńskim – wszyscy ręce podnieśli w górę. Lecz gdy
zapytałem, kto odwiedził wcześniej zaporę – okazało się, że
nikt. O ile takie miejscowości nad Zalewem jak Serock,
Zegrze, Nieporęt są w sezonie czasem nawet nadmiernie
zatłoczone, podobnie jak woda – jachtami żaglowymi
i
motorowymi,
skuterami
wodnymi,
kajakami,
zwolennikami windsurfingu – to im bliżej zapory, tym
puściej na brzegach i na wodzie. Jeszcze bardziej dotyczy to
ujściowej Narwi, dziś będącej ślepym zaułkiem oraz Wisły
Podwarszawskiej – mimo położonych nad nią takich
punktowych atrakcji turystycznych jak Modlin czy
Jabłonna. Również Kanału Żerańskiego – będącego dziś
dla większości płynących nie atrakcją, lecz marnowaniem
czasu.
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Każda nowa przystań, stałe i okazjonalne rejsy, łączenie
turystyki wodnej z lądową, w tym rowerową, pieszą,
kulturową i przyrodniczą – to wszystko może powodować
ożywienie gospodarcze na wspomnianych obszarach, gdyż
jedno miejsce zatrudnienia w turystyce generuje kilka
miejsc pracy pośrednio, w handlu, usługach itd. Regułą jest,
iż przystanie nie tylko obsługują przyjezdny i tranzytowy
ruch turystyczny, ale i służą lokalnym sportom i rekreacji,
są zapleczem edukacji przyrodniczej, miejscem festynów
i innych imprez kulturalnych. Rośnie zarówno dobrobyt
gmin i ich mieszkańców, jak i komfort życia.
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Pora na poważne prace studyjne
Podobnie jak przy innych inwestycjach, tworzenie Pętli
powinno być poprzedzone pracami przygotowawczymi,
konkretyzującymi i weryfikującymi projekt. W ramach tych
prac studyjnych planujemy raporty:
•

o potencjale turystycznym pętli, nie tylko turystyki
wodnej ale i innych form turystyki, także potencjale
kulturowym i przyrodniczym,

•

z
koncepcją
programowo-przestrzenną
użeglowienia stopnia Dębe wraz ze studium
wykonalności,

•

z koncepcją programowo-przestrzenną budowy lub
modernizacji głównych przystani Pętli, będących
jednocześnie węzłami turystyki wodnej i lądowej,
wraz ze studium wykonalności,

•

ze studium wykonalności dla całej Pętli, wraz
z analizą ekonomiczną niezbędnych nakładów,

•

ze strategią budowy sieciowego produktu
turystycznego Pętli wraz z biznes planem
i określeniem możliwych źrodeł finansowania oraz
analizą marketingową funkcjonowania pętli.

Poszczególne opracowania byłyby przedmiotem konsultacji
z ekspertami z różnych dziedzin i konsultacji społecznych
z mieszkańcami oraz animatorami turystyki.
Przewidujemy też powstanie Klastra Turystycznego
Warszawsko-Zegrzyńskiej Pętli Wodnej, z udziałem
samorządów terytorialnych, przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych.
Zgodnie ze składanymi deklaracjami, partnerami projektu
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są dziś:
•

Urząd m.st. Warszawy,

•

Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego,

•

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna,

•

Centrum Turystyki Wodnej PTTK,

•

Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu
im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

•

Stowarzyszenie Opes Aqua,

•

Fundacja Przystań
przedsięwzięcia.

Wisła

–

jako

inicjator

Wykorzystanie innych doświadczeń
Omawiany projekt skorzystać może ze swoistej „premii za
opóźnienie”. Wcześniej już bowiem zrealizowano
pokrewne projekty dla Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego, Wielkiej Pętli Wielkopolskiej czy Pętli Żuław,
rewitalizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, budowy lub
modernizacji licznych przystani, także śluz, remontów
pochylni Kanału Elbląskiego, rewitalizacji starorzeczy
i alimentacji szkód przyrodniczych.
Jestem w tej komfortowej sytuacji, iż przez 10 lat byłem
sekretarzem jury konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu
i nadal jestem jurorem. Przy tej okazji powstało unikatowe
archiwum kolejnych etapów prac przy wcześniejszych
projektach. Swego rodzaju wzorem mogą być
doświadczenia związane z Międzynarodową Drogą Wodną
E-70. Porównuję to do rosyjskich „matrioszek”, zabawek,
gdzie jedna część mieści się w drugiej. Tak
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w ramach Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 jest jej
polski odcinek, mogący korzystać z doświadczeń innych
krajów. Częścią polskiego odcinka jest Szlak Noteci,
jednocześnie będący częścią Wielkiej Pętli Wielkopolskiej.
Na Międzynarodowej Drodze Wodnej E-70 jest także Pętla
Żuław, inwestycje na Dolnej Wiśle w Bydgoszczy, Tczewie
itd. Są to programy wojewódzkie i międzywojewódzkie,
powiatowe, dla poszczególnych miejscowości. Są one
realizowane samodzielnie albo jako wspólne projekty, ze
środków własnych, regionalnych i międzynarodowych
przez samorządy terytorialne, przedsiębiorców i organizacje
pozarządowe.
„Regionalną
specjalnością
kuchni”
WarszawskoZegrzyńskiej Pętli Wodnej może być wykorzystanie na
potrzeby turystyki wodnej coraz bardziej popularnych
replik tradycyjnych drewnianych łodzi wiślanych – oraz
supernowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych łodzi
i statków o nąpędzie solarnym.
Więcej: Warszawsko-Zegrzyńska Pętla Wodna w strategicznej
wizji Warszawy 2030 jako fragment Międzynarodowej Drogi
Wodnej
E-40
i
markowy
produkt
o
znaczeniu
ponadregionalnym; Mirosław Czerny i Piotr Ruszczewski;
Fundacja Przystań Wisła; Warszawa, wrzesień 2016;
dostęp w inernecie:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B8LwTyD60z3iS
mJFVVRiN1hxbkk
Fundacja Przystań Wisła: 02-758 Warszawa, ul. Czarnomorska
13 lok. 49; Mirosław Czerny tel. 604 263 769 czerny@go2.pl
Piotr Ruszczewski tel. 799 119 941 p.ruszczewski@ekomarket.pl
87

Marek Piwowarski
Pełnomocnik Prezydenta m.st.Warszawy
ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły
Strategia rozwoju żeglugi pasażerskiej

Historia rozwoju żeglugi ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej
dekady:
Znaczenie rzeki Wisły jako szlaku transportowego jest
ściśle związane z rozwojem osadnictwa nadwiślańskiego
i co za tym idzie z docenieniem roli rzeki jako gotowego,
naturalnego szlaku komunikacyjnego. Sąsiedztwo rzeki
gwarantowało z jednej strony zasoby wodne niezbędne do
życia, ułatwiało zdobywanie pożywienia i jednocześnie
zapewniało możliwość transportu zarówno towarów jak
i osób. Najstarszym sposobem wykorzystania transportowego rzeki był spław towarów, którego początki
sięgają średniowiecza kiedy to Wisłą spławiano sól. Później
powszechnie spławiane były różne towary głównie na
eksport (drewno i zboże). W tamtych czasach do transportu
rzecznego wykorzystywano tratwy i łodzie drewniane
(galary, dziubasy, komięgi, szkuty). Spław królował na rzece
przez wiele stuleci do momentu stopniowego uruchamiania
żeglugi w oparciu o napęd mechaniczny. W połowie XVIII
stulecia na Wiśle zaczęły pojawiać się statki parowe
z napędem bocznokołowym, które powoli zaczęły wypierać
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flotę jednostek drewnianych. Druga połowa XVIII wieku
i XIX wiek to intensywny rozwój żeglugi na Wiśle, zarówno
transportowej jak i pasażerskiej, bazującej na parostatkach.
Z Warszawy można było płynąć statkiem w górę rzeki do
Puław i w dół rzeki do Ciechocinka a później do Gdańska.
Pod koniec XIX wieku rozwój żeglugi transportowej został
zahamowany przez rozwój konkurencyjnego środka
transportu: kolei. Nie mniej jednak nadal rozwijała się
żegluga pasażerska. W okresie międzywojennym
z Warszawy można było płynąć statkiem w krótki rejs do
Młocin jak również w długie trasy do Sandomierza i do
Torunia.
Po II wojnie światowej tabor pływający był bardzo
zniszczony. Jego odbudowa w pierwszym okresie była
oparta na remontach i przywracaniu do eksploatacji statków
starych porzuconych przez Niemców. W latach
późniejszych w socjalistycznej rzeczywistości w oparciu
o państwowe stocznie rzeczne nastąpiła budowa nowej
floty zarówno transportowej jak i pasażerskiej. W stoczni
na Czerniakowie w latach sześćdziesiątych zostały m.in.
zbudowane pierwsze w Polsce pchacze typu Żubr. Niestety
kolejne lata to powolny zmierzch żeglugi na Wiśle praktyczny zanik żeglugi transportowej sprowadzający się
do sporadycznych transportów wielkogabarytowych (np.
przęsła Mostu Północnego). Regularne rejsy pasażerskie na
dłuższych
trasach
zniknęły
z
Wisły
wraz
z bocznokołowcami w latach 70-tych. Przełom lat 80-tych
i 90-tych to zmiany ustrojowe, które spowodowały
prywatyzację sektora państwowego, po której nastąpił
bardzo szybki proces dekapitalizacji majątku floty rzecznej.
W 1989 roku Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga
Warszawska uległo likwidacji. Cała flota (ponad 100
jednostek) została sprzedana firmie Trojan Sp. z o. o.
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W 2005 roku z tej floty na warszawskiej Wiśle została jedna
jednostka – „Wars”. Żegluga pasażerska na Wiśle
funkcjonuje nadal, jednak ze względu na trudne warunki
nawigacyjne głównie w miastach (Kraków, Kazimierz
Dolny, Sandomierz, Warszawa, Płock, Toruń, Bydgoszcz,
Gdańsk).
Od
2005
roku
następuje
powolne
odbudowywanie regularnych rejsów w Warszawie i okolicy
przy dużym udziale i zaangażowaniu instytucji miejskich,
i tak:
W roku 2005 spółka Tramwaje Warszawskie zamówiła
pierwszy tramwaj wodny kursujący wzdłuż lewobrzeżnego
bulwaru od Starego Miasta do Mostu Poniatowskiego.
Statek obsługujący tę linię to należący do spółki Żegluga
Warszawska statek „Wars”13. Statek pływa na tej linii do
dziś.
W roku 2007 na skutek działań pełnomocnika ds. Wisły
usługi żeglugowe w Warszawie zostały rozszerzone:
Tramwaje Warszawskie zamówiły dwa statki by zwiększyć
częstotliwość kursowania. Drugim był aluminiowy statek

„Wars” - statek pasażerski typu 'SP 150' WARS zbudowany został
w Gdańskiej Stoczni Rzecznej w roku 1960 pod numerem
stoczniowym B-1/11. Według Rejestru Statków Śródlądowych 2015
może zabierać 150 pasażerów. Długość jego wynosi 29,48 m, zaś
największa szerokość 5,54 m. Zanurzenie fabryczne 75 cm. Zanurzenie
faktyczne 90 cm. W 1999 roku przeszedł remont, podczas którego
otrzymał nowy silnik typu SW 680/195 prod. Puckich Zakładów
Mechanicznych w Pucku, o mocy 121 kW (164,5 KM). Pędniki:
1 śruba; prędkość maksymalna : 19 km/godz. Liczba pasażerów; 193;
załoga: 4 osoby
13

90

„Kutrzeba”14 armatora Jana Popończyka z firmy Navy
Cruise.
W roku 2007 uruchomiono też pierwszy prom w relacji
Zamek Królewski – Plaża Rusałka przy ZOO. W kolejnych
latach do roku 2011 uruchamiano następne - w relacji
Saska Kępa – Płyta Desantu, Tarchomin - Łomianki,
Stadion Narodowy – Most Poniatowskiego. Wszystkie
promy pływające w Warszawie należą do armatora
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych rodziny Jurkowskich –
Stanisława i Marcina z portem macierzystym na Jeziorze
Zegrzyńskim. Promy te (za wyjątkiem „Wilgi” która została
wybudowana 3 lata temu jako jednostka nowa
z przeznaczeniem na prom) to adaptowane na cele
przepraw międzybrzegowych statki typu kotwiarka –
pomocnicze statki techniczne przeznaczone do wywożenia
kotwicy w miejsca trudnodostępne o zanurzeniu do 30
cm15.
– „Generał Kutrzeba” powstał w stoczni Matik w Malborku w roku
2006 Długość 14,50/15,60; szerokość: 4,80; wysokość max: 3,53;
zanurzenie kadłuba: 0,45; napęd przekładnia "Z" DP, prędkość
ekonomiczna (ok. 8 l/h): 9 węzłów, prędkość maksymalna (2 x 160
KM): 18 węzłów; liczba pasażerów: 110 (w tym 36-52 siedzących w
salonie, 24 siedzących na pokładzie słonecznym, reszta - miejsca
stojące). Konstrukcja nie sprawdziła się na wodach Wisły w Warszawie
– ze względu na napęd typy „Z” – położony poniżej stępki kadłuba – a
co za tym idzie narażony na uszkodzenia.
15 „Słonka” - Cypel Czerniakowski - Saska Kępa. Prom zabiera 12
osób i 12 rowerów. Przewóz bezpłatny.
„Pliszka”- Most Poniatowskiego - Stadion Narodowy. Prom zabiera
12 osób i rowerów. Przewóz bezpłatny.
„Wilga” - Stare Miasto –Plaża Rusałka przy ZOO – Prom zabiera 40
osób i rowerów. Przewóz bezpłatny.
„Turkawka” - Łomianki -Tarchomin ul. Grzymalitów. Prom zabiera
12 osób i rowerów. Przewóz bezpłatny.
14
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W latach 2007-2015 – Zarząd Mienia m.st. Warszawy
zamawiał dodatkowo usługi żeglugowe z przewodnikiem –
statek ornitologiczny przeznaczony do edukacji ekologicznej i statek wycieczkowy. Usługi te wykonywały
jednostki „Bena”16 oraz „Maria”17 należące do Żeglugi
Sandomierskiej i statek „Stalmach”18 należący do armatora
River Cafe – prowadzącego od wielu lat restaurację
pływającą pod tą nazwą na podzamczu w Warszawie.
W roku 2008 dzięki porozumieniu między m.st. Warszawą
reprezentowanym przez Dyrektora Biura Ochrony
Środowiska i Związkiem Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
uruchomiono usługę rejsów całodniowych statkiem
„Zefir”19. Armatorem statku jest Przedsiębiorstwo Usług
Wodnych Stanisław i Marcin Jurkowscy.

Typowa kotwiarka 604-S Długość całkowita Lc = 13,10 m, Szerokość
całkowita Bc = 4,00 m, Wysokość boczna H = 0,90 m, Zanurzenie
konstrukcyjne nominalne T = 0,50 m, Zanurzenie faktyczne 30m
16 „Bena” – to stylizowana na statek wikingów konstrukcja na bazie
kutra typu KH 200. Długość całkowita Lc = 8,26 m, Szerokość
całkowita Bc = 2,28 m, Wysokość boczna H = 1,34 m, Zanurzenie
konstrukcyjne nominalne T = 0,70 m, zanurzenie faktyczne 60 cm,
17 „Maria” – statek wybudowany w w Niemczech – Walsum w 1948 r.
Długość całkowita Lc = 24 m, Szerokość całkowita Bc = 5,1 m,
Wysokość boczna H = 4,42 m, Zanurzenie konstrukcyjne nominalne T
= 1,32m
18 „Stalmach” wybudowany w roku 1941 w stoczni Teltow Werft w
Berlinie. długość całkowita: 24,17 m; szerokość całkowita: 4,58 m;
wysokość nierozbieralna: 4,78 m; wysokość całkowita: 5,47 m.;
zanurzenie nominalne: 0,84 m, zanurzenie faktyczne: 110 cm. Silnik
moc: 121 kW. [165 KM] prędkość około 10 km/godz.; liczba
pasażerów : 52 osoby
19 „Zefir” - zbudowany w Płocku na kadłubie starej barki nitowanej roku
1910. Wymiary statku: L = 36,00 m; B = 4,60 m; Zanurzenie nominalne
T = 0,45 m. Silnik Volvo 400 KM, 1800 obr./min.; śruba w półtunelu w
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W roku 2010 zadania związane z zapewnieniem usług
żeglugowych przejął w m.st. Warszawie Zarząd Transportu
Miejskiego. Od tej pory ZTM zamawia usługę Tramwaju
Wodnego, promów i statku do Serocka. Na uwagę
zasługuje kompleksowa promocja usług żeglugowych
prowadzona przez ZTM. Jednak za wyjątkiem promu pod
Stadion Narodowy usługi te nie są rozwijane.
Podstawowym brakiem jest brak kontraktów wieloletnich,
które pozwoliłyby na stopniową przebudowę pływającej
w Warszawie floty.
W roku 2015 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych we
współpracy z Pełnomocnikiem ds. Wisły zamówiło usługę
statku rodzinnego. Usługa była wykonywana przez
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych Stanisław i Marcin
Jurkowscy statkiem „Piast”20 - czarterowanym od armatora
Żegluga Kazimierska – Henryk Skoczek.
W roku 2015- 2016 Zarząd Mienia zamówił też usługi tzw.
małej żeglugi obejmujące pływanie łodziami rekreacyjnymi
o małym zanurzeniu:
dwie „pętle przewozowe”
tradycyjnymi drewnianymi łodziami 12 osobowymi, które
kursowały między plażami i pomostami na centralnym
odcinku warszawskiej rzeki od Płyty Desantu do pomnika
Syrenki oraz od Pomnika Syrenki do końca lewobrzeżnego
bulwaru na Żoliborzu - Plaży Żoliborz. Ponadto od roku
2013 Zarząd Mienia programuje i wspiera usługę
wypożyczeń indywidualnych kajaków w ramach tzw.
warszawskiej pętli rowerowo-kajakowej powiązanej
z system stacji miejskiego roweru publicznego Veturilo.
dyszy Korta; Prędkość maksymalna - 22 km/h. Prędkość spacerowa– 12
km/h. – Liczba pasażerów- 120 osób + 5 załoga
20 „Piast” - Wymiary statku: L = 18,50 m; B = 4,18 m; Zanurzenie
nominalne T = 0,53 m., napęd 72 KW. Statek zabiera 75 osób.
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Ponadto w ramach oferty tzw. małej żeglugi pływania
dostępna była też usługa pływania na desce z wiosłem (tzw.
S.U.P. (Stand Up Paddle - „wiosłowanie na stojąco”).
Również w 2015 r. Zarząd Mienia zamówił oprócz usługi
statku ornitologicznego usługę polegającą na pływaniu
wieczornym z programem muzycznym na statku
„Stalmach”.
W latach 2014-2015 Zarząd Mienia w porozumieniu z CKS
dodatkowo na wybranych kursach Tramwaju organizował
program edukacyjny z przewodnikiem. Na statku
rodzinnym zamawianym przez Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych organizowane były animacje dla dzieci. Ze
względu na niezróżnicowany układ nurtu rzeki
i stosunkowo – ze względu na niskie prędkości statków długie rejsy niezbędne jest urozmaicenie oferty poprzez
usługi animacyjne.
W roku 2015 ze względu na katastrofalnie niski stan wód
Wisły w połowie wakacji zawieszone zostały wszystkie
usługi żeglugowe za wyjątkiem małej żeglugi tj. pływania
drewnianymi 12-osobowymi łodziami i kajakami oraz
deskami z wiosłem. Z jednostek żeglugi profesjonalnej
najdłużej kursowały promy i statek rodzinny. W roku 2016
Zarząd Mienia razem z Burmistrzem Dzielnicy Bielany w
oparciu o nową przystań na Młocinach zorganizował rejsy
przyrodnicze małym statkiem dla 12 osób. Usługa była
świadczona zarówno dla mieszkańców, którzy przychodzili
na spacery nad Wisłę jak i dla grup zorganizowanych
w ramach akcji lato w mieście.
W roku 2016, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców Wawra i Wilanowa, Zarząd Mienia uruchomił
też nową przeprawę Wawer-Wilanów w oparciu o plażę
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„Romantyczna”. W 2017 roku usługa została zamówiona
przez Burmistrza Dzielnicy Wawer.
Zadania związane w Wisłą realizowane dotąd przez Zarząd
Mienia m.st. Warszawy od 2017 roku realizuje Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy. W związku z powyższym w 2017
roku ZZW wspiera następujące zadania związane z żeglugą:
 „Mała Żegluga” – rejsy drewnianymi łodziami na
dwóch pętlach od Płyty Desantu do Plaży Rusałka
ze wspólnym przystankiem przy Palcu Zabaw, Taxi
Wisła oraz rejsy katamaranów Kropka i Kreska,
 Rejsy edukacyjne z przewodnikiem-ornitologiem
katamaranem „Kurka Wodna” z przystani Młociny
w ramach akcji Lato w Mieście,
 Rejsy z opiekunem z nowo otwartego Bulwaru gen.
G. Pattona realizowane przez fundację Szerokie
Wody.
W 2017 r. również ZTM wzorem lat poprzednich realizuje
następujące zadania żeglugowe:
 „Tramwaj Wodny” realizowany statkiem „Wars”,
kursującym z przystani przy Moście Poniatowskiego
w godzinnych rejsach po Wiśle,
 cztery przeprawy promowe: Płyta Desantu – Plaża
Praska, Bulwar Grzymały Siedleckiego – Plaża
Poniatówka, Bulwar Karskiego – Plaża Rusałka
i prom z Łomianek na Białołękę,
 statek do Serocka – weekendowe rejsy statkiem
„Zefir” obecnie ze względu na bardzo niski stan
wody z Kanału Żerańskiego do Serocka
i z powrotem.
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Rozwój infrastruktury żeglugowej miasta:
„Lubecki” – Zarząd Zieleni m.st. Warszawa (wcześniej
Zarząd Mienia) w ramach umowy koncesji
współpracuje z Żeglugą Wrocławską –
Rafał Hordejuk – przy odbudowie statku
„Lubecki”. W ramach usług przewozu
wstępnie planowane są następujące rejsy:








rejs jednogodzinny - Spacer po
Wiśle spod Zamku Królewskiego
lub Syrenki wzdłuż Warszawy 45
min. do 1 godziny wycieczki tam
i z powrotem bez przystanków;
rejs 3-4 godzinny - Piknik nad Wisłą
spod Zamku Królewskiego Wisłą na
południe lub północ m.st. Warszawy
(np. Bielany/ Młociny, Wawer lub
Wilanów); czas trwania: około
3-4
godzin
cały rejs tam
i z powrotem; około 2 godz. w jedną
stronę;
rejs jednodniowy - wycieczka
krajoznawcza, rejs spod Zamku
Królewskiego
do
atrakcyjnej
miejscowości
Mazowsza
ze
zwiedzaniem okolicy (np. Twierdza
Modlin, Góra Kalwaria lub Serock);
1 dzień, do 10 godzin podróży;
rejs dwudniowy - wycieczka
weekendowa, rejs 2-dniowy spod
Zamku Królewskiego z noclegiem w
atrakcyjnej miejscowości Mazowsza
(np. Pułtusk, Płock lub Wyszków);
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2 dni, 6-10 godzin podróży w jedną
stronę;
rejs 3-5-dniowy - wycieczka
wakacyjna lub Zielona Szkoła;
wycieczka
wakacyjna:
rejs
kilkudniowy
spod
Zamku
Królewskiego poza Mazowsze (np.
Kazimierz Dolny, Sandomierz lub
Toruń), 3-5 dni, 8-12 godzin
podróży dziennie; Zielona Szkoła:
rejs kilkudniowy spod Zamku
Królewskiego poza Mazowsze (np.
Kazimierz Dolny, Sandomierz lub
Toruń); 3-5 dni, 8-12 godzin
podróży
dziennie.
Planowane
w ramach umowy usługi przewozu
w Warszawie rozpoczną się w 2018
roku.

Przystanki – Zarząd Zieleni w porozumieniu z RZGW
Warszawa administruje nabrzeżem rzeki –
na nowych bulwarach oraz innych
odcinkach, gdzie zapewniane są warunki do
cumowania floty i wykonywania operacji
przystankowych. Zarząd zapewnia też
dojścia do przystanków, co wymaga
budowy ramp i schodów w lokalizacjach na
nieprzebudowanym bulwarze oraz poza
centrum w tym na plażach. W tym roku
ustawiać będzie także nowe słupy
przystankowe wchodzące w ramy Systemu
Informacji Terenowej na Wisłą.
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Rozwój usług komercyjnych – należy zauważyć że
powoli, przy wsparciu miasta, lub też bez
zasadniczego wsparcia krystalizują się na
rynku
usług
żeglugowych
oferty
komercyjne. Część armatorów w sposób
stały oferuje usługi wynajmu statków.
Pojawiają się także takie inicjatywy jak rejsy
wycieczkowe statkami (Loewentin), czy
takie inicjatywy jak rejsy nowoczesnymi
katamaranami (po Wiśle) czy przewozy
łodziami (przystań Aquatica, Flota 511, Taxi
Wisła). Jednak usługi te są dostępne tylko
w ramach wcześniejszych zamówień i nie są
stałe. Dla podtrzymania ich rozwoju
należałoby umiejętnie wesprzeć te usługi do
czasu ich usamodzielnienia.
Rozwój infrastruktury – Zarząd Zieleni (wcześniej Zarząd
Mienia) intensywnie rozbudowuje infrastrukturę nadbrzeżną. W 2017 roku został
oddany
do
użytkowania
kolejny
zmodernizowany
odcinek
bulwarów
warszawskich – Bulwar generała Georga
Pattona, który wraz ze zmodernizowanym
wcześniej
odcinkiem Bulwaru
Jana
Karskiego
tworzy
obecnie
ponad
3 kilometrową promenadę nadwiślańską
przyciągającą
nad
Wisłę
tłumy
mieszkańców.
Kolejna
inwestycja
przeznaczona dla wodniaków to Przystań
Warszawa, czyli budowa miasteczka
w oparciu o dawne budynki Straży Miejskiej
na
potrzeby
różnych
organizacji
wodniackich.
Zakończenie
budowy
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planowane jest jeszcze w tym roku. Na 2018
rok planujemy przekazanie organizacjom
wodniackim do użytkowania.
Potrzeby rozwoju określone w 2016r.:
Zróżnicowanie i rozwój programu usług żeglugowych
obejmujące:
a) zróżnicowanie rejsów (destynacji):
 niezbędne jest programowanie nowych
przepraw promowych i ich powiązanie
z systemem dojść do środków
komunikacji zbiorowej,
 należy
zastanowić
się
nad
uruchomieniem nowej
przeprawy
promowej na Młocinach w relacji
przystań Młociny – Klasztor na
Mehoffera,
 konieczne jest rozwijanie rejsów na
Młociny wraz z atrakcyjnym programem
animacji na rejsie i na terenie Lasu
Młocińskiego,
 wśród nowych usług należy zastanowić
się nad rejsami z centrum na południe
do Wawra i Wilanowa i ew. dalej do
Konstancina Jeziorny,
 należy rozważyć możliwość realizacji
rejsów pozamiejskich – najlepiej
w powiązaniu z samorządami innych
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miast. Wśród atrakcyjnych destynacji
stałych najbardziej interesująca jest
twierdza Modlin. Wśród okazjonalnych
rejsów – Kazimierz nad Wisłą, Toruń
via Płock,
 należy wspierać alternatywne formy
transportu w tym usługi typu Taxi Wisła
i inne tego typu.
b) zróżnicowanie programu animacyjnego – Przy
dłuższych rejsach jest to niezbędne.
 usługi powinny być adresowane do
różnych grup odbiorców:
- dzieci (akcja lato w mieście),
- rodzin (statek rodzinny),
- seniorów (potańcówki),
- młodzieży (rejsy nocne),
- osób niepełnosprawnych (głuchoniemych, z upośledzeniami umysłowymi i fizycznymi),
- wycieczek zagranicznych (z przewodnikiem),
 w niektórych typach usług pożądane
byłoby dopuszczenie do podawania na
statkach alkoholu – co jest wykluczone
dziś w usługach zamawianych przez
ZTM (potańcówki, rejsy nocne
muzyczne),
 pożądane jest zapewnienie dostępności
usług edukacyjnych o historii Warszawy
prowadzonych w języku polskim
i językach obcych,
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 sprawdzoną jest forma programu
edukacyjnego o przyrodzie warszawskiej
Wisły
oraz
o
warszawskiej
infrastrukturze z Wisłą związanej. Te
rejsy też powinny mieć możliwość
zaproszenia wycieczki zagranicznej.
c) powiązanie oferty żeglugowej z ofertą innych
partnerów takich jak: Centrum Nauki Kopernik,
Zamek Królewski, Stadion Narodowy w postaci
biletów zintegrowanych na wycieczkę po
obiekcie i rejs. Ponadto włączenie oferty
żeglugowej do ofert biur turystycznych i hoteli.
d) zwiększenie prędkości wybranych rejsów przy
jednoczesnym zwiększeniu ich częstotliwości –
w szczególności dla usług niezwiązanych
z programem animacyjnym.
e) dążenie do wydłużenia sezonu nawigacyjnego
przynajmniej dla wybranych usług do całego
okresu bez pokrywy lodowej na rzece.
Generalnie usługi powinny być uruchamiane
w zależności od zapotrzebowania nie zaś od
sztywnych dat. Dobrą regułą jest tu uzależnienie
dostępności usługi od zebrania się określonej
liczby pasażerów.
f) dążenie do dostępności usług żeglugowych we
wszystkie dni tygodnia – przynajmniej w okresie
wakacyjnym
oraz
wydłużenia
godzin
funkcjonowania usług do późnych godzin
wieczornych.
g) dążenie do włączenia komunikacji rzecznej do
systemu transportu publicznego poprzez
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powiązanie komunikacji rzecznej z innymi
formami transportu.
h) dążenie do budowy usług oferujących
cumowanie także przy praskim brzegu Wisły
lub budowa ofert biletów łączonych – rejs plus
przeprawa na jednym bilecie.
i) poprawa warunków nawigacyjnych na rzece –
poprzez prowadzenie badań dna oraz bieżące
usuwanie przeszkód podwodnych oraz poprawy
oznakowania szlaku.
j) dążenie do stabilizacji wód z ograniczeniem
stanów niższych niż 120 cm na wodowskazie
Warszawa Port.
Zróżnicowanie taboru:
Warunki nawigacyjne na rzece wymuszają
konieczność zróżnicowania taboru. Statki duże
przewożące ponad 100 pasażerów są najbardziej
ekonomiczne przewozowo – jednak są
najczęściej dość głęboko zanurzone – co
powoduje że ograniczona jest możliwość ich
rejsów na odcinki poza centrum oraz w okresach
niżówek. Takie statki na pewno są najwłaściwsze
do organizowania rejsów rekreacyjnych –
z potańcówkami, lub innych zorganizowanych
form wypoczynku. Statki średnie przewożące
ponad 12 pasażerów wymagają podobnie jak
statki duże załogi minimum dwuosobowej – co
powoduje zwiększenie kosztów obsługi takich
rejsów – jednak przy zróżnicowanej ofercie
przewozów, biorąc pod uwagę to, że mogą być
płycej zanurzone, to najwłaściwszy zasadniczy
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tabor przewozowy w Warszawie. Statki małe do
12 pasażerów o najmniejszym zanurzeniu mimo
że nie zabierają dużej ilości pasażerów są
najmniej zawodne i mogą prowadzić rejsy
w miejsca trudno dostępne. Wśród nich w tej
chwili znajdują się promy i łodzie drewniane.
Należałoby dążyć do zwiększenia zróżnicowania
tej floty o jednostki do dłuższych bardziej
komfortowych podróży. Należy zwrócić uwagę,
że wydajność przewozowa warszawskich
promów jest bardzo niska. Często w sezonie
ustawiają się kolejki do promów i wiele osób
rezygnuje z podróży. Należałoby dążyć do
zwiększenia pojemności pasażerskiej promów,
a być może w szczególności do zwiększenia
częstotliwości rejsów (w tej chwili jest to
30 kursów dziennie w weekendy i święta
i 14 kursów dziennie w tygodniu na jednej
przeprawie). Decyzja w tej sprawie powinna
zależeć od wprowadzenia opłat za korzystanie
z promów.
Stopniowa przebudowa taboru:
Warszawski tabor żeglugi pasażerskiej jest
przestarzały. Dość powiedzieć że podstawowe
jednostki pływające w Warszawie to konstrukcje
50-letnie lub starsze. Niegdysiejszość taboru nie
licuje z obrazem dynamicznie rozwijającego się
miasta europejskiego, które kładzie duży nacisk
na rozwój transportu pasażerskiego. Tabor
wymaga w szczególności:
 zmniejszenia zanurzenia – przy
jednoczesnym zapewnieniu położenia
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pędnika powyżej linii stępki w celu jego
ochrony przed uszkodzeniami,
 poprawy standardów środowiskowych
pracy silnika w tym zmniejszenie
uciążliwości spalinowych i akustycznych
silników być może poprzez zastosowanie
napędów
hybrydowych
spalinowo-elektrycznych bądź silników
spalinowych o lepszych parametrach
pracy. Ważnymi elementami są:
instalacja obiegu i wylotu spalin oraz
parametry akustyczne pracy silnika,


zwiększenie standardu usług poprzez
rozwiązania typu: klimatyzacja, wysoka
jakość
materiałów
wyposażenia
pokładowego, dostępność instalacji
multimedialnej, dostępność dla osób
niepełnosprawnych, dostępność miejsc
do przewozu rowerów, dostępność
wydzielonego miejsca zabaw dla dzieci,
profesjonalna
obsługa
pasażerów,
możliwość rezerwacji rejsów online
i telefonicznie, bezprzewodowa sieć
internetowa i inne.

Płatności:
Należy dążyć do odpłatności wszystkich usług
żeglugowych
oprócz
ofert
specjalnych
finansowanych przez miasto lub podmioty
trzecie skierowanych dla dzieci, rodzin,
seniorów,
osób
niepełnosprawnych
uczestniczących w programach wsparcia
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organizowanych przez miasto typu Lato
w Mieście, Warszawska Strefa Rodziny,
Warszawa Przyjazna Seniorom, Warszawski
Program
Działań
na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
etc.
Szczególnym
problemem
jest
zaszłość
w
postaci
nieodpłatnych rejsów promem. Bezpłatność tych
rejsów podkopuje rynek usług żeglugowych
w mieście stołecznym Warszawie. Należy dążyć
do wprowadzenia choćby niewielkiej odpłatności
za usługę przewozową – do kwoty nie większej
niż 5 zł za rejs w jedną stronę. W przypadku
wprowadzenia odpłatności za rejs należałoby
dążyć do zwiększenia częstotliwości usługi
jednostkami małymi, w przypadku zaś
zachowania bezpłatnej formy rejsów należałoby
dążyć do zwiększenia pojemności pasażerskiej
promów. Bez względu na decyzję o płatności
usług – zarówno tabor jak i dostępność usługi
należy stopniowo poprawiać.
Promocja:
Promocja usług żeglugowych powinna być
kompleksowa i zróżnicowana. Kluczem do
promocji jest jednak w pierwszej mierze stałość
i niezawodność oferty. W oparciu o rozwinięty
i niezawodny rynek usług można przewidywać
wydruk map, oferowanie biletów łączonych
(patrz wyżej), rezerwację biletów, portal
informacyjny
o
usługach
żeglugowych
w Warszawie, promocję usługi w komunikacji
miejskiej, broszury informacyjne dostępne
w hotelach w języku polskim i językach obcych,
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i inne formy propagowania informacji i zachęty
organizowane także poza obszarem Wisły. Poza
działaniami informacyjnymi jednym z elementów
promujących żeglugę w Warszawie powinny być
imprezy promujące - Otwarcie sezonu, Wianki,
Święto Wisły, Godzina W, itp., w ramach
których usługi te są dostępne szerzej na
preferencyjnych
warunkach
i
związane
z programem towarzyszącym.
Stabilizacja poziomów wód:
Na przeszkodzie budowy stałej oferty stoi
kapryśność rzeki powodująca, że część usług
często jest zawieszana. Bez budowy urządzeń
stabilizujących poziomy rzeki jest to jednak nie
do przeskoczenia. Należy podjąć działania
zmierzające do stabilizacji stanów tak aby nie
dopuszczać do obniżenia w odcinku centralnym
Wisły poziomów poniżej 120 cm na
wodowskazie Warszawa Port. Do tego czasu
należy poprawić oznakowanie szlaku, w tym
oznakowanie właściwe do dopuszczenia dla
żeglugi profesjonalnej, żeglugi nocnej oraz
wzmóc stałą kontrolę oznakowania i bieżące
usuwanie możliwych do usunięcia przeszkód
w wodzie. Do czasu stabilizacji wód jedynie
zróżnicowanie oferty o jednostki małe, radzące
sobie nawet w skrajnych warunkach jest tu
pewnym sposobem na zaradzenie problemom –
poprzez stałą dostępność jakiejś formy żeglugi
zawsze.
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Plan działań:
W tym miejscu należy postawić pytania:
 w jaki sposób zagospodarować w Warszawie efekt
ponownego zainteresowania Wisłą wywołany przez
stworzenie nowoczesnej infrastruktury na lewym
brzegu (bulwary, fontanny) oraz wykorzystanie
potencjału naturalnego lasu łęgowego na prawym
brzegu (plaże, ścieżka rowerowa)?
 jak umiejętnie wykorzystać reglamentowanie miejsc
cumowniczych?
Czy
priorytetem
wynajmu
przystanków pływających i dostępu do nabrzeża
powinno być świadczenie usług żeglugowych?
Wydaje się, że świadczenie to powinno być stałe
i opierać się o stałe ceny usług z zagwarantowaniem
standardu ich wykonania. Miejsca te powinny być
odpowiednio skomunikowane z resztą miasta –
dojazd, komunikacja miejska, ZTM mapka
komunikacji, miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe,
stacje Veturilo.
 czy mechanizmem wsparcia powinno być równe
traktowanie
podmiotów
w
działaniach
promocyjnych organizowanych przez miasto
i wsparcie wszystkich podmiotów świadczących
usługi żeglugowe działaniami informacyjnymi
i promocyjnymi miasta?
 czy kolejnym sposobem wsparcia powinno być
kontraktowanie
wieloletnich
stałych
usług
przewozowych na minimum 5, optymalnie 10 lat,
które byłoby związane ze stopniową przebudową
taboru oraz poprawą standardu świadczenia usług?
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Należy podkreślić duże prawdopodobieństwo, że
jest to działanie długofalowe ale jednorazowe.
Przebudowa floty na nowoczesną może prowadzić
do skrócenia długości kontraktów – nie powinny
być to jednak co do zasady – dla stałych usług
przewozowych - kontrakty jednoroczne.
 czy warto prowadzić zintegrowanie działania
w zakresie rozwoju usług żeglugowych po stronie
miasta poprzez wskazanie podmiotu wiodącego,
którego zadaniem jest całościowy rozwój oferty
w tym zapewnienie jego zróżnicowania,
dostępności od strony nabrzeża i promocji? Czy
powinno to dotyczyć wszystkich form świadczenia
usług żeglugowych – zarówno małych jak i dużych?
Wydaje się więc, że najistotniejszym założeniem budowy
programu rozwoju żeglugi na Wiśle w Warszawie powinno
być założenie, że program powinien dążyć do budowy
funkcjonującego na warunkach komercyjnych rynku usług,
a rolą miasta powinno być wsparcie rozwoju tego rynku,
tak aby umożliwić rozwój inicjatywom prywatnym. W tym
celu niezbędne jest współdziałanie instytucji miejskich ze
środowiskiem armatorów, tak aby działania podmiotu
publicznego po pierwsze nie szkodziły, po drugie zaś
stymulowały rozwój usług żeglugowych.
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mgr inż. Zbigniew Bartosik
Specjalistyczna pracownia Projektowa Waga-Bart

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
m.st. Warszawy
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe to szerokie pojęcie,
obejmujące zarówno działania nietechniczne, na przykład
zmiana użytkowania na terenie zlewni, jak również działania
techniczne, w efekcie których powstają nowe obiekty budowle ochrony przeciwpowodziowej biernej i czynnej.
Niniejsza prezentacja dotyczy opisu obiektów technicznych
wchodzących w skład Systemu Biernej Ochrony
Przeciwpowodziowej m. st. Warszawy. Obiekty wchodzące
w skład tego systemu powstawały w okresie ostatnich stu
sześćdziesięciu lat. Celem ich realizacji, zarówno
w przeszłości, jak i teraz jest stworzenie budowli
zabezpieczających przed powodzią zajmowanych przez
aglomerację warszawską terenów zalewowych Wisły
i Jeziorki. System składa się z obiektów liniowych – wałów
przeciwpowodziowych, przegrody dolinowej, a także
obiektów punktowych – Żerańskiej Śluzy Żeglugowej,
Bramy Czerniakowskiej, szeregu pompowni i śluz
wałowych oraz jednego syfonu. Łączna długość odcinków
obwałowań wynosi niecałe 53 km. Chroniony obszar
zagrożony zalaniem wodą ukształtowaną przepływem
109

o prawdopodobieństwie p-1% to ponad 75 km2. Ocena
stanu
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego
jest
wykonywana na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy przez Specjalistyczną Pracownię Projektową
Waga-Bart.
1.

Wprowadzenie

Istotnym elementem kształtującym naturalne warunki
przepływu wód wielkich na odcinku warszawskim jest
zawężenie doliny Wisły. Wynika ono z ukształtowania
terenowego koryta rzeki, położenia tarasów zalewowych
i nadzalewowych. Na odcinku warszawskim dolina rzeki
przecina południowy pas wysoczyzn Mazowsza
(Wysoczyzna Rawska i Siedlecka). Pod względem
geomorfologicznym odcinek warszawski stanowi przełom
rzeki, charakteryzujący się zwiększonym spadkiem profilu
podłużnego rzeki. W takich warunkach hydraulicznych, na
odcinku przewężenia, woda o większej głębokości płynie ze
zwiększoną prędkością, powodując rozmycie dna. Odcinek
przed i za zwężeniem doliny to miejsce, gdzie następuje
napiętrzenie zwierciadła wody, zmniejszenie prędkości
i odkładanie rumowiska, powodujące wypłycanie koryta
rzeki. Warunki przepływu wód wielkich, kształtujące dolinę
i koryto Wisły są utrwalane lokalizacją obwałowań
przeciwpowodziowych. Zarówno erozja, jak i sedymentacja
rumowiska w korycie rzeki, miały i mają wpływ na
kształtowanie uwarunkowań przepływu wód wielkich, np.:
wypłycanie koryta sprzyja warunkom do tworzenia zatorów
lodowych.
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Rysunek 1. Współczesna mapa z położeniem terenów zalewowych

Na mapie powyżej zaznaczono współczesne
położenie terenów zalewowych. Wyraźnie widoczne jest
zwężenie doliny Wisły na odcinku warszawskim. Zwężenie
to zwane jest „Gorsetem warszawskim”. Podobnie
ukształtowana jest też trasa obwałowań. Na odcinku przed
i za Warszawą rozstawa wałów wynosi od 1200 m do 1600
m. Na odcinku poniżej Mostu Łazienkowskiego rozstawa
pomiędzy wałami i bulwarami zmniejsza się do 480 m.
Historycznie zabudowa miasta rozwijała się na tarasach
nadzalewowych, głównie po lewej stronie Wisły. Do
połowy XIX wieku na odcinku warszawskim nie
prowadzono prac regulacyjnych, w tym również nie
budowano obwałowań.

111

Rysunek 2. Mapa z roku 1829. Lokalizacja współczesnych stref
zalewowych na tle zabudowy z roku 1829. Mapa z zasobów Biblioteki
Narodowej. Udostępniona na stronie
https://polona.pl/item/3751814/1/

Obwałowania, jako bierny sposób ochrony przed
powodzią, zaczęto budować pod koniec XIX wieku. Na
lewym brzegu był to odcinek położony pomiędzy ulicami
Solec i Bednarską na Powiślu. Na prawym brzegu był to
odcinek od mostu Kierbedzia do wyniesienia Saskiej Kępy.
Rzeki w stanie naturalnym zmieniają trasę swojego koryta.
Nie inaczej było z Wisłą. Na załączonej mapie z 1829 roku
widzimy zasięg zabudowy oraz przebieg koryta rzeki,
wrysowano na niej również lokalizację współczesnych
wałów przeciwpowodziowych, chroniących Warszawę.
Widzimy, że współczesne trasy niektórych odcinków
wałów położone są w dawnym korycie rzeki,
w szczególności wały położone na lewy brzegu, na odcinku
od dzisiejszego ujścia Jeziorki do Mostu Poniatowskiego
(odcinki: Zawadowski, Siekierkowski, Czerniakowski,
Bramy Czerniakowskiej oraz Śródmiejski). W efekcie widać
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na jak skomplikowanym i nieprzewidywalnym podłożu
gruntowym położone są te budowle. Minęło niecałe
dwieście lat, od kiedy powstała ta mapa.

Rysunek 3. Mapa z 1829 roku. Lokalizacja obwałowań p.
powodziowych. Mapa z zasobów Biblioteki Narodowej. Udostępniona
na stronie https://polona.pl/item/3751814/1/

2.

Obszary zagrożone powodzią

W celu ochrony przed zalaniem terenów miasta
w okresie ostatnich 160 lat budowano składowe Systemu
Biernej Ochrony Przeciwpowodziowej. Chroniony jest
obszar siedmiu dolin rzecznych, położonych lub
graniczących z terenem m.st. Warszawy. Są to obszary,
które stanowią naturalne powierzchnie zalewane wodami
wielkimi
Wisły
i
Jeziorki.
System
wałów
przeciwpowodziowych oraz budowli wałowych chroni je
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przed zalaniem. Część powierzchni chronionych dolin
wykracza poza obszar administracyjny miasta, stąd również
fragmenty systemu wałów przeciwpowodziowych położone
są poza jego granicami. Taka sytuacja dotyczy:
 największej Doliny Wilanówki, obejmującej
Wilanów, Mokotów i Śródmieście, zagrożonej
zalaniem od strony Wisły, jak również wodami
rzeki Jeziorki, położonej są częściowo na
terenie gminy Konstancin Jeziorna,
 Doliny Rajszewskiej
w gminie Jabłonna.

częściowo

położonej

W poniższych tabelach podaje się podstawowe informacje
o chronionych dolinach.
Tabela 1. Chronione doliny rzeki Wisły – brzeg lewy
km – km
Wisły ISOK

km – km
Wisły RZGW

Dolina

2

Obszar chroniony [km ]

410.8 - 412

525.2 - 523.7

Młocińska

0.336

423.3 - 440

511.8 - 494

Wilanówki,

41.422
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Tabela 2. Chronione doliny rzeki Wisły – brzeg prawy

km – km
Wisły
ISOK

km – km
Wisły RZGW

Dolina

Obszar chroniony
2
[km ]

405.1 - 415.5

530 - 520.2

Rajszewska

5.05

415.5 - 419.7

520 - 515.6

Golędzinowska

0.616

419.7 - 421.3

515.6 - 514

Wybrzeże Helskie

0.383

421.3 - 433.5

514 - 501.1

Praga, Miedzeszyńska

27.368

435.1 - 435.4

499.9 - 499.6

Sitowie

0.072

Łączna powierzchnia terenów zalewowych wynosi 75,2 km2

Rysunek 3. Lokalizacja dolin zalewowych na warszawskim odcinku
Wisły
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3.

Składowe Warszawskiego Systemu Biernej Ochrony
Przeciwpowodziowej

W skład Warszawskiego Systemu Biernej Ochrony
Przeciwpowodziowej wchodzą obiekty liniowe oraz
punktowe:


Obiekty liniowe to wały przeciwpowodziowe, pełniące
funkcje zapór ziemnych, na których okresowo
dochodzi do piętrzenia wód. Z racji tej funkcji muszą
one spełniać warunki techniczne jak budowle
hydrotechniczne. Podstawowym warunkiem jest
odpowiednie wyniesienie korony budowli ponad
piętrzone w wyniku przepływu w korycie rzeki wody
wielkie. Ograniczenie filtracji przez korpus budowli
oraz jego stateczność w warunkach piętrzenia to
kolejne warunki, jakie budowle te muszą spełniać.
W wypadku przerwania wałów powinny umożliwiać
ewakuację ludzi i mienia oraz sprawne prowadzenie
akcji przeciwpowodziowej. Charakterystyczną cechą
istotnej części warszawskich obwałowań jest ich
wykorzystanie jako ciągi komunikacyjne, np. Wał
Miedzeszyński. Poniżej w tabelach i na rysunku
zestawiono odcinki obwałowań z lokalizacją dolin,
które chronią przed zalaniem.
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Tabela 1. Wały przeciwpowodziowe chroniące poszczególne doliny – brzeg
lewy
Wał
km – km
Długość
przeciwpowoDolina
Wisły ISOK
wału [km]
dziowy
Młocińska

Wilanówki, Mokotów i
Śródmieście

410.8 - 412

Młociński

1.25

423.3 - 424.2

Bramy
Czerniakowskiej

1.064

424.2 - 425.1

Śródmiejski

0.937

425.1 - 425.8

Czerniakowski

0.763

425.8 - 430.4

Siekierkowski

4.167

430.4 - 440

Zawadowski

9.484

440

wsteczny Jeziorki

5.633

Tabela 2. Wały przeciwpowodziowe chroniące poszczególne doliny – brzeg
prawy
Długość
km – km
Wał
Dolina
wału
Wisły ISOK
przeciwpowodziowy
[km]
Rajszewska

405.1 - 415.2

Rajszewski

9.925

415.2 - 415.5

Port Żerański

1.127

Golędzinowska

415.4 - 419.7

Golendzinowski

4.46

Wybrzeże Helskie

419.7 - 421.3

Wybrzeże Helskie

1.725

Praga, Miedzeszyńska

421.3 - 422.9

Średnicowy

1.612

423.3 - 433.5

Miedzeszyński

9.945

435.1 - 435.4

Sitowie

0.3

Sitowie
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Rysunek 4. Lokalizacja obiektów Systemu Biernej Ochrony
Przeciwpowodziowej na odcinku warszawskim
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Na poniższych zdjęciach pokazano przykładowe odcinki
wałów przeciwpowodziowych.

Rysunek 5. Wał Miedzeszyński

Rysunek 6. Wał Siekierkowski
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Obiekty
punktowe
to
również
budowle
hydrotechniczne, które łączą w sobie kilka funkcji,
w tym funkcję przeciwpowodziową. Na odcinku
warszawskim rzeki Wisły są to między innymi:

 Śluza Żerań im. inż. Tadeusza Tillingera – łącząca szlak
wodny Wisły z Kanałem Żerańskim

Rysunek 7. Widok na wejście do Śluzy Żerań
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 Wrota przeciwpowodziowe Portu Czerniakowskiego

Rysunek 8. Widok od strony Wisły na wrota przeciwpowodziowe
Portu Czerniakowskiego

 Pompownie wraz z wylotami np. pompownia na
Kanale Nowe Ujście

Rysunek 9. Wylot pompowni na Kanale Nowe Ujście
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 Syfon pod korytem Jeziorki

Rysunek 10. Stanowisko dolne syfonu na Wilanówce pod korytem
Jeziorki

 Śluza wałowa na Kanale Henrykowskim

Rysunek 12. Wylot śluzy wałowej na Kanale Henrykowskim
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4. Zaobserwowane stany i przepływy w okresach wezbrań
Czynnikiem
kształtującym
poziom
zagrożenia
powodziowego są przepływy w rzece. Charakterystyczne
dla Wisły na odcinku warszawskim są powodzie opadowe,
a także roztopowe i zatorowe.
Poniżej w tabeli zamieszczono podstawowe charakterystyki
historycznych powodzi w Warszawie w profilu Port Praski,
zamieszczone w pracy „Historyczne i współczesne warunki
przepływu wód wielkich Wisły w Warszawie” autorstwa
A. Magnuszewskiego, M. Gutry-Koryckiej i Z. Mikulskiego
(Gospodarka Wodna, 01.2012 r.)
Tabela 3. Najwyższe stany Wisły w Warszawie w profilu
Port Praski w latach 1813 – 2010 i odpowiadające im
natężenia przepływu

Stan
wody
[cm]

Rzędna
zwierciadła
wody
[m n.p.m. Kr
86]

Rodzaj
powodzi
Rok
wystąpienia

R–
roztopowa

Przepływ
[m3/s]

Oopadowa

863

84,62

1844

O

8250

808

84,07

1813

O

7430

800

83,99

1867

O

-

794

83,93

1855

R

-

791

83,90

1839

O

-

787

83,86

1960

O

5650
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Stan
wody
[cm]

Rzędna
zwierciadła
wody
[m n.p.m. Kr
86]

Rodzaj
powodzi
Rok
wystąpienia

R–
roztopowa

Przepływ
[m3/s]

Oopadowa

780

83,79

1962

O

5520

777

83,76

2010

O

5899

776

83,75

1891

R

-

776

83,75

1903

O

-

772

83,71

1845

O

-

770

83,69

1884

O

-

760

83,59

1947

R

-

758

83,57

1924

R

5860

755

83,54

1838

R

-

750

83,49

1889

R

-

749

83,48

1934

O

5460

728

83,27

1980

O

4720

706

83,05

2001

O

4780

658

82,57

2005

R

-

646

82,45

1997

O

4170

Przepływy powodzi z 1844 i 1813 obliczono za pomocą modelu
CCHE2D

Na wykresie poniżej zestawiono dane z tabeli oraz
wrysowano rzędne wód prawdopodobnych, określających
wymagane poziomy wyniesienia konstrukcji wałów
powodziowych (dla I klasy obwałowań 1.3 m powyżej
zwierciadła wody, ponad statyczny poziom wody
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miarodajnej i 0.3 m ponad poziom wody kontrolnej). Na
niebiesko oznaczono wezbrania opadowe, na czerwono
wezbrania roztopowe. Dla porównania poziom zwierciadła
wody dla przepływu średniego z wielolecia w przekroju
wodowskazowym wynosi 78.38 m npm.

Rysunek 13. Zestawienie najwyższych zaobserwowanych stanów
Wisły w Warszawie w profilu Port Praski

5. Inne zjawiska hydrologiczne
Zjawiska lodowe to drugi istotny czynnik, mający
wpływ na możliwość powstania zagrożenia powodziowego.
Poniżej podano charakterystyczne daty wystąpienia i czas
trwania zjawisk lodowych na rzece Wiśle (wodowskaz
Warszawa), i rzece Jeziorce (wodowskaz Piaseczno), dane
pochodzą z Atlasu Hydrologicznego Polski.
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Czas
trwania
(dni)

Max.

obserwowana
grubość
pokrywy
lodowej

Wodowskaz

zjawisk lodowych
najwcz.

pokrywy lodowej
najwcz.

pokrywy lodowej
napóźn.

zjawisk lodowych
napóźn.

Daty zaniku

Rzeka

Daty
pojawiania
się

pokrywy lodowej
max.
zjawisk lodowych
max.

Tabela 4. Charakterystyczne daty wystąpienia i czas trwania
zjawisk lodowych

Wisła

Warszawa

3.11

20.12

12.03

5.04

71

123

45

Jeziorka

Piaseczno

18.11

16.12

4.03

29.03

37

107

35

Zatory na Wiśle tworzą się przy wysokich i przy niskich
stanach wód (Atlas Hydrologiczny Polski). W pracy
„Historyczne i współczesne warunki przepływu wód
wielkich Wisły w Warszawie” podano aktualne miejsca
w korycie Wisły narażone na tworzenie zatorów, które
występują w:


km RZGW 480 – 484 (poniżej Góry Kalwarii),



km RZGW 487 - 491 (między Karczewem i ujściem
Świdra),



km RZGW 496 (Sobienie Jeziory),



km RZGW 502 (Zawady),
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km RZGW 520 – 522,5 (ujście Kanału Żerańskiego
- Bielany),



km RZGW 529 – 539 (Łomianki Dolne – Skierdy),



km RZGW 544-547 (Czosnów Polski – Kazuń
Polski),



km RZGW 549 – 550 (miedzy mostem w Nowym
Dworze a ujściem Narwi).

W ww. pracy autorzy zwracają uwagę na wybitnie
zatorogenny charakter Wisły Środkowej. W Warszawie
istnieje możliwość utrzymywania koryta wolnego od lodu
przez odprowadzanie do rzeki podgrzanych wód
z elektrociepłowni. Wpływ zrzutu wód z elektrociepłowni
sięga km 534 RZGW (rejon Rajszewa).
W 1924 roku przez Wisłę w Warszawie przeszła
roztopowa fala wezbraniowa. Powódź w Warszawie
spowodował zator powstały w km 541 RZGW (rejon
Jabłonnej). Przerwane zostały wały w Burakowie
i Jabłonnie, a spiętrzona woda zalała Czerniaków.
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6. Ocena wyniesienia konstrukcji obwałowań
Jak już wspomniano wyżej, jednym z kryteriów
w ocenie stanu zabezpieczenia powodziowego jest
odpowiednie wyniesienie konstrukcji budowli ziemnych
ponad zwierciadło wód prawdopodobnych. Wyniki oceny
zaprezentowano na poniższym rysunku (na następnej
stronie). Najmniej korzystna sytuacja dotyczy odcinków
obwałowań położonych poza obszarem miasta, ale
mających wpływ na domknięcie dolin położonych
w mieście. Dolina Wilanówki niedomknięta jest na odcinku
wałów wstecznych Jeziorki, na prawie całej długości tego
odcinka
obwałowań,
podobnie
odcinek
Wału
Rajszewskiego, położony na terenie gminy Jabłonna,
charakteryzuje się zbyt niskim wyniesieniem ponad
wymagane przepisami wielkości. Łącznie na 53 km
obwałowań warszawskiego sytemu biernej ochrony
przeciwpowodziowej podniesienia korony wymaga ponad
24.2 km, co stanowi 45% ogólnej długości budowli
wałowych, w tym: 2,8 km o ponad 1 m, 6,9 km od 1 do
0.5 m, 3,9 km od 0,5 do 0,25m i 10,6 km mniej niż 0,25m.
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Rysunek 14. Lokalizacja odcinków obwałowań o niższym niż
wymagane przepisami wyniesieniu konstrukcji wałów

7. Czym ryzykujemy
Jak ważnym jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
pokazują zebrane niżej dane dotyczące ewentualnych strat,
jakie wywołać może zalanie terenu chronionego. Dalej
zamieszczono dane dotyczące największej z dolin, która na
odcinku pozawarszawskim ma najdłuższy odcinek
obwałowań nie spełniających wymaganych wyniesień
konstrukcji. Dane zaczerpnięto z map ryzyka
przeciwpowodziowego ISOK.

Dolina Wilanówki, Mokotów, Śródmieście
1. Powierzchnia całkowita 41,422 km2.
2. Użytkowanie terenu chronionego
 tereny zabudowy mieszkaniowej – 515 ha,
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tereny przemysłowe – 162 ha,
tereny komunikacyjne - 133 ha,
grunty orne – 1737 ha,
użytki zielone – 942 ha.

3. Budynki na terenie chronionym
 liczba budynków – 4155,
 budynki mieszkalne – 4083,
 budynki mieszkalne wielorodzinne – 649.
4. Liczba osób zameldowanych – 46200.
5. Drogi
 długość całkowita dróg – 337 km,
 długość dróg o nawierzchni ulepszonej – 207 km.
6. Koleje
 długość linii kolejowych – 25 km,
 w tym tory stacyjne – 1,8 km.
7. Oczyszczalnia ścieków Południe.
8. Elektrociepłownia Siekierki.
9. Liczba ujęć wody – 77.
10. Obiekty cenne kulturowo
 11 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
11. Obiekty ochrony przyrody
 2 rezerwaty, w tym jeden Natura 2000 .
 powierzchnia całkowita 156 ha.
12. Straty powodziowe – 1 856 mln zł.
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8. Podsumowanie
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m.st. Warszawy
realizowane jest poprzez obiekty Warszawskiego Systemu
Biernej Ochrony Przeciwpowodziowej. System ten jest
stale rozwijany i wyposażany w nowe elementy, np. wrota
powodziowe Portu Praskiego. O ile odcinek obwałowań
położony na terenie miasta w większości posiada
wymagane przepisami wyniesienia (odcinkowo zaniżenia
korony nie przekraczają 0.25 m), to wały położone poza
granicami miasta zdecydowanie nie spełniają wymagań
stawianych obwałowaniom I klasy. Szczególnie szybkich
działań inwestycyjnych należy oczekiwać na odcinku
cofkowych wałów Jeziorki. Na tym odcinku koniecznym
jest również wykonanie przebudowy syfonu na Wilanówce
pod Jeziorką i wyposażenie tego obiektu w zamknięcia.
Wysokość zwierciadła wody w okresie przejścia wód
wielkich zależy również od stanu obwałowanej doliny rzeki,
w szczególności od poziomu zakrzaczenia i zadrzewienia
międzywala. Siedliska łęgowe, mające znakomity walor
przyrodniczy, wpływają na podniesienie zwierciadła wody
w okresie wezbrania. Podobnie brak uregulowanego koryta
na odcinku powyżej ujścia Wilanówki do Wisły stwarza
realne zagrożenie dla ukształtowania zatoru lodowego na
tym odcinku rzeki. Współczesne zasady regulacji wód dają
większą możliwość pogodzenia wymagań bezpieczeństwa
powodziowego z utrzymaniem walorów przyrodniczych
rzek.
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9. Załączniki

1.Mapa poglądowa. Lokalizacja dolin zalewowych oraz obwałowań
Warszawskiego Systemu Biernej Ochrony Przed Powodzią, w skali
1:25000;
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2.Profil podłużny Wisły na odcinku warszawskim, w skali
1:100/10000;

3. Profil podłużny Jeziorki, odcinek na długości wałów wstecznych, w
skali 1:100/10000
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Piotr Ruszczewski
Fundacja Przystań Wisła

Potencjał retencyjny podwarszawskich starorzeczy
i możliwości jego wykorzystania

Wisła – królowa polskich rzek prawie na całej swojej
długości jest obecnie objęta wałami przeciwpowodziowymi.
Jest to bardzo kosztowne, choć niepewne zabezpieczenie
przed powodzią. Na ogół szerokość międzywala wynosi
około 1000 do 2000 metrów, natomiast szerokość doliny,
którą kiedyś płynęła Wisła to nawet 4 – 5 km. Tak,
świadomie używam tutaj sformułowania "płynęła", gdyż
Wisła, kiedyś typowa rzeka meandrująca, na skutek
częstych powodzi, które notujemy od końca XV wieku,
ukształtowała swój roztokowy charakter. Wisła, szczególnie
na odcinku od Sandomierza, płynęła wieloma korytami,
wytwarzając liczne wyspy. Należy zwrócić uwagę, że nie
wpłynęło to w istotny sposób na jej spławność – jak
wszyscy wiemy, właśnie w XVI wieku Wisła była jednym
z największych szlaków wodnych Europy.
W chwili obecnej, na skutek zamknięcia jej wałami, resztki
krajobrazu rzeki roztokowej możemy podziwiać jedynie na
niewielu odcinkach – na przykład w okolicach Kazimierza,
Puław, Kozienic, Czerwińska, Wyszogrodu, czy Płocka.
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Natomiast prawie na całym biegu Wisły za wałami
przeciwpowodziowymi znajdują się odcięte od jej nurtu
stare meandry, czy też boczne koryta, które przyjęło się
nazywać "wiśliskami", czy też "starorzeczami".
Szczególnie w takich miejscach, jak na przykład
w Warszawie, gdzie szerokość międzywala jest niekiedy
mniejsza nawet niż 500 metrów, niekorzystanie
z dodatkowej możliwości retencji i zwiększanie tym samym
ryzyka powodziowego należy uznać za wielki błąd. Jednym
ze świadectw, jak szeroko i jak wieloma korytami kiedyś
płynęła Wisła w obrębie dzisiejszego Śródmieścia, jest
nazwa dzielnicy Saska Kępa. Do tych czasów, gdy na jej
terenie zadomowił się król August Mocny, nazywała się ona
po prostu Kępa, czyli wyspa i faktycznie była wielką wyspą
w nurcie Wisły pomiędzy jej dwoma głównymi w tym
miejscu korytami. W zależności od tego, jak się te koryta
w danym roku kształtowały, była ona albo bliżej Solca (LB),
albo Kamionka (PB). Ciekawostką jest to, że przez bardzo
długi czas Saska Kępa należała do jurydyki... Solec. Jak
natomiast wygląda aktualnie inna rzeka roztokowa –
Waimakariri na Nowej Zelandii można się przekonać
oglądając fot.1 (na następnej stronie). Budowa coraz
wyższych wałów przeciwpowodziowych to droga donikąd
– jak życie uczy, każdy wał kiedyś może zostać zniszczony,
a im jest on wyższy, tym skutki mogą być gorsze, wręcz
katastrofalne.
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Fot. 1. "Uregulowana" rzeka roztokowa – Waimakiri
w Nowej Zelandii

Obecna wysokość wałów w wielu miejscach przekroczyła
już znacznie wysokość maksymalnej wody z czasów, gdy
tych wałów nie było. Jednym z wielu przykładów może być
pałac ks. Józefa Poniatowskiego w Jabłonnie – stojąc na
wale możemy spoglądać na niego praktycznie z góry.
Podobnie wysokość Wału Zawadowskiego jest znacznie
większa, niż pokazane pod pałacem w Wilanowie
maksymalne zasięgi wód podczas historycznych powodzi.
Jak wielkie jest zagrożenie powodzią dla południowych
dzielnic Warszawy, a szczególnie tak bardzo ostatnio
rozbudowywanego Wilanowa, najlepiej można sobie
wyobrazić na podstawie fot.2.
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Fot. 2. Zagrożenie powodziowe Dolnego Mokotowa i Wilanowa

Warto zauważyć, że całkowita powierzchnia części dzielnic
Mokotów i Wilanów zaznaczona na powyższej ilustracji
kolorem ciemnoniebieskim to ok. 20 km2, co przy pokryciu
tego rejonu wodą o średniej głębokości 1 m daje objętość
około 0,02 km3. Oczywistą jest rzeczą, że obecnie nie ma
już powrotu do stanu wyjściowego, ale koniecznie trzeba
myśleć o tym, jak można wykorzystać dla zmniejszenia
ryzyka powodzi istniejące do dziś ślady po dawnych
bocznych korytach Wisły. W dzisiejszych czasach, wobec
zmian klimatycznych postępujących na naszych oczach, nie
mniej ważne od zabezpieczenia przed katastrofalną
powodzią, mogącą z dnia na dzień spowodować
wielomiliardowe straty, jest też zabezpieczenie przed suszą.
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Myśl, aby umożliwić jak najszybszy spływ nadmiaru wód
do Bałtyku należy dzisiaj ocenić krótko i zdecydowanie –
jako szkodnictwo gospodarcze.
Czy będzie to
"prostowanie rzek", czy skracanie ich odcinków ujściowych,
czy też dalsza rozbudowa i podwyższanie wałów
przeciwpowodziowych
bez
adekwatnego
myślenia
o powiększaniu możliwości retencyjnych wszędzie, gdzie
jest tylko taka możliwość – wszędzie tam ta ocena będzie
niezmienna.
Łączne możliwości retencyjne w Polsce ocenia się na około
6% całkowitego spływu rocznego, natomiast w państwach
o zasobach wodnych znacznie większych od Polski
wskaźnik ten wynosi na ogół kilkanaście, a niekiedy nawet
ponad 20 %. Warto tutaj też wspomnieć o tym, że
restauracja starorzeczy może zdecydowanie przyczynić się
do wzrostu bioróżnorodności, tworząc nowe siedliska, czy
też przywracając stare, związane z dawnymi łachami
korytowymi.
Podobnie
korzystne
działanie
dla
powiększenia retencji mógłby wywrzeć powrót do starych
ujść dopływów Wisły. W naturalnych warunkach odcinki
ujściowe tych rzek przebiegały równolegle do głównego
nurtu – powodowało to zarówno spowolnienie przepływu,
jak i transportu rumoszu dennego. Po "wyprostowaniu"
wielu z tych rzek, jak i ich odcinków ujściowych doszło do
przyspieszenia zarówno przepływu, jak i transportu
rumoszu, co jest jedną z przyczyn znacznie utrudniających
do dzisiaj żeglugę zarówno na Wiśle, jak i na jej dopływach.
Na fot. 3 – 5 przedstawiam mapki Wisły i jej starorzeczy
od Czerska do Warszawy. Jest to tylko przykładowy
fragment biegu rzeki, ale na tym przykładzie można łatwo
zaobserwować zarówno ślady po dawnych bocznych
korytach Wisły, zarówno w międzywalu, jak i - przede
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wszystkim - poza wałami przeciwpowodziowymi. Na
przykładzie wyglądu obecnych ujść Jeziorki i Świdra można
łatwo dojść do wniosku do jakich dewastacji
doprowadzono pracując nad zabezpieczeniem doliny Wisły
przed powodzią... W większości przypadków stan ten jest
już nie do odwrócenia – wałów nie da się rozebrać
w całości, lecz nie zwalnia to nas od myślenia jak,
przynajmniej częściowo można "wrócić z Wisłą" do jej
dawnych koryt bocznych. Jest to jak najbardziej możliwe,
wystarczy tylko przeznaczyć na takie działania część tych
funduszy, które są przeznaczane w corocznych budżetach
centralnych i samorządowych na zabezpieczenie przed
powodzią i suszą. Tak, przede wszystkim trzeba skończyć
z traktowaniem tych dwu zjawisk oddzielnie – wreszcie
trzeba stwierdzić, że zarówno powódź, jaki i susza to tylko
dwie strony tego samego medalu i zabezpieczając się przed
jednym zjawiskiem nie wolno zapominać o drugim.
Działania te muszą być skoordynowane w skali
poszczególnych rzek – retencja wody musi dotyczyć
zarówno obszarów źródliskowych, jak i łąk i lasów, nie
można o niej zapominać nawet podczas nawalnych opadów
atmosferycznych. Podobnie należy w każdym miejscu
dorzecza pamiętać o alimentacji wód – czy to będzie
dotyczyć zapobiegania stepowieniu, czy też pomocy
w utrzymaniu właściwych, umożliwiających żeglugę
poziomów wody w rzekach i kanałach. W starorzeczach
kryje się uśpiony potencjał zarówno retencyjny, jak
i alimentacyjny. Na wielu odcinkach Wisły wystarczy
umożliwić im łączność z głównym nurtem od strony
górnej wody, odtworzyć ciągłość ich koryt pamiętając o ich
przyszłej funkcji żeglugowej, przygotować miejsce na suche
poldery - aby uzyskać spore możliwości dodatkowej
retencji.
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Fot. 3. Nurt Wisły i pozostałości po dawnych starorzeczach
oniżej Warszawy (1)
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Fot. 4. Nurt Wisły i pozostałości po dawnych starorzeczach
poniżej Warszawy (2)
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Fot. 5. Nurt Wisły i pozostałości po dawnych starorzeczach
poniżej Warszawy (3)
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Na fot. 6 – 8 przedstawiam kilka koncepcji takiego
zagospodarowania starorzeczy oraz ujść Świdra
i Jeziorki/Wilanówki na odcinku od Czerska do Warszawy.
Koncepcje te pomijają możliwość utworzenia tam suchych
polderów, które w sposób oczywisty powiększyłyby
możliwości retencji i alimentacji wód, ale już proste
obliczenie łącznej powierzchni tak odbudowanych
starorzeczy przy założeniu podniesienia aktualnego
poziomu ich wód o 2 metry daje dodatkową objętość
retencyjną około 0,02 km3. Czy to dużo, czy mało?
Z pozoru dwie setne wydają się być niewielkim uzyskiem,
jednak jeśli zestawimy to z informacją, że całkowity spływ
roczny Wisły do Bałtyku wynosi około 40 km3, to ten
skromny ułamek zaczyna wyglądać inaczej – to przecież
zwiększenie retencji o 0,05% całkowitego spływu - czyli
jest o co walczyć. Podobnie w zestawieniu z poprzednio
ocenianym zagrożeniem powodziowym dolnego Mokotowa
i Wilanowa można zwrócić uwagę, że jest to ta sama
objętość wody, jaka byłaby potrzebna dla całkowitego
zalania tych dzielnic chronionych Wałem Zawadowskim.
Nie chcę tutaj nawet próbować oceny wartości prac
niezbędnych do restauracji starorzeczy na Wiśle
podwarszawskiej, ograniczę się tylko do postawienia
retorycznego pytania – czy bardziej nam odpowiada
ponosić cyklicznie wielomiliardowe koszty związane
z powodziami i suszami, czy próbować skutecznie
ograniczyć te koszty?
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Fot. 6. Koncepcja restauracji starorzeczy wiślanych oraz
powrotu do historycznych przebiegów odcinków ujściowych Jeziorki
(Wilanówki) oraz Świdra (1)
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Fot. 7. Koncepcja restauracji starorzeczy wiślanych oraz
powrotu do historycznych przebiegów odcinków ujściowych Jeziorki
(Wilanówki) oraz Świdra (2)
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Fot. 8. Koncepcja restauracji starorzeczy wiślanych oraz
powrotu do historycznych przebiegów odcinków ujściowych Jeziorki
(Wilanówki) oraz Świdra (3)
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Chciałbym zwrócić tylko uwagę, że prawdopodobnie duża
część niezbędnych prac mogłaby być wykonana bez
konieczności użycia ciężkiego i kosztownego sprzętu,
a z wykorzystaniem niewielkich i tanich w eksploatacji
pogłębiarek pływających, takich jak przedstawiony na
fot. 9 Truxor.

Fot. 9. Wielofunkcyjna pogłębiarka pływająca – "Truxor"

Warto jest też skupić się na ocenie nowych, innych niż
wspomniane powyżej, możliwości zwiększenia PKB
i zapewnienia zrównoważonego rozwoju, jakie powstałyby
po zrealizowaniu renowacji starorzeczy. Oczywistą jest
możliwość intensywnego rozwoju turystyki wodnej – na
nowych szlakach wodnych należałoby zadbać o rozwój
infrastruktury – przystani i przenosek kajakowych, jak też
przystani dla motorowodniaków i żeglarzy. Przystanie takie,
powiązane z już istniejącymi, aczkolwiek obecnie niekiedy
trudno dostępnymi atrakcjami turystycznymi przyczyniłyby
się na pewno do wzrostu zarówno krajowego, jak
i międzynarodowego ruchu turystycznego.
147

Umożliwienie dostępu drogą wodną do obecnie trudno
dostępnych miejsc, jak np. starorzecze pod Zamkiem w
Czersku z przyszłym muzeum szkuty czerskiej, czy pałacu
w Otwocku Wielkim spowodowałoby powstanie nowych
lądowo-wodnych szlaków turystycznych i komunikacyjnych. Biorąc dodatkowo pod uwagę bardzo ciekawą,
choć mało znaną przeszłość tego regionu – tzw. Urzecza
można byłoby w przyszłości myśleć o zbudowaniu na tej
bazie specjalnego sieciowego produktu turystycznego.
Produkt taki miałby też niemały walor edukacyjny –
mógłby pokazywać jak nasi przodkowie umieli współistnieć
i współżyć z
Wisłą, zachowując się wobec niej
z koniecznym respektem, a jednocześnie umiejąc
wykorzystać jej potencjalne bogactwo.
Niewątpliwie pierwszym krokiem do realizacji takiego
przedsięwzięcia musiałoby być zadbanie o rozwój
infrastruktury sprzyjającej turystyce wodnej. Stworzenie
w ciekawych miejscach przyjaznych dla kajakarzy i innych
wodniaków przystani zarówno na głównej rzece, jak i na
"odzyskanych" starorzeczach można uznać za cel
podstawowy. Takie przystanie pływające, budowane
zgodnie ze wzorem przedstawionym na fot.10
w naturalnych, węzłowych miejscach skrzyżowania szlaków
wodnych i lądowych poprzez samą swoją obecność
mogłyby się istotnie przyczynić do wzrostu turystyki
i komunikacji wodnej. Administrację tych przystani można
byłoby powierzać lokalnym organizacjom pozarządowym
o celach statutowych bliskim takiej działalności.
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Fot. 10. Koncepcja prostej i taniej w budowie i eksploatacji
przystani pływającej

Powrót rzeki na jej dawne miejsca miałby też niebagatelne
znaczenie dla wzrostu bioróżnorodności, dzięki temu
stworzonych byłoby wiele nowych siedlisk zarówno dla
flory, jak i fauny czy to pływającej, czy fruwającej. Poprzez
ograniczenie ekstremalnych zjawisk powodzi i suszy na
pewno znacznie zmniejszyłyby się straty wśród wszelkich
stworzeń, nie tylko powodowane przez nagłe zalanie gniazd
siewkowatych przez szybko wzbierającą wodę, czy
przeciwnie – zniszczenie lęgów poprzez ekstremalnie
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wysokie temperatury podczas suszy.
Być może nawet w niektórych, szczególnie urokliwych
miejscach nowo – starych labiryntów wodnych znalazłyby
się miejsca na lokalizację mniejszych i większych osiedli
domów pływających. Jak to pokazuje fot.11 popularność
takiego "ruchomego" budownictwa wzrasta, a dogodnych
dla niego lokalizacji w okolicach Warszawy jest niewiele.

Fot. 11. Miniosiedle domów pływających w Porcie
Czerniakowskim w Warszawie
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Jacek Błażejczyk21
Stowarzyszenie Opes Aqua

Żegluga towarowa do Warszawy
– marzenia mogą stać się rzeczywistością!

Na rozwój gospodarki wodnej od wielu lat nie ma
pieniędzy. Miliardy idą na koleje i drogi, a inwestycje
w najbardziej przyjazny środowisku i tani transport,
odnawialne źródła energii, które mogłoby zwiększyć
konkurencyjność naszej gospodarki, stworzyć nowe miejsca
Stowarzyszenie Opes Aqua (woda to bogactwo) stawia sobie za
główny cel budowę pozytywnego spojrzenia na gospodarkę wodną.
W dzisiejszych czasach woda ma znaczenie strategiczne. Potrzebujemy
skutecznej, zrównoważonej polityki uwzględniającej potrzeby
gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Mamy podstawowy apel do
wszystkich którym problemy wodne są bliskie – zaufajmy sobie!
Zobaczmy, że woda to bogactwo, które rozumiejąc, czując i kochając
powinniśmy w mądry sposób wykorzystywać. Stawiajmy przed sobą
wyzwania i szukajmy dla nich rozwiązań.
Zauważmy, że człowiek jest ważną częścią środowiska. Stowarzyszenie
założone jest przez ludzi w różny sposób związanych z wodą. Dlatego
przypominamy stare żeglarskie powiedzenie: - navigare necesse est,
vivere non est necesse... pojmując je trochę inaczej na lądzie dostrzeganie dobra jest bogactwem, życie bez umiejętności
rozpoznawania i tworzenia dobra nie ma wartości. Wierzymy, że ta
dewiza jest bliska wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia
Opes Aqua.
21
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pracy, poprawić bezpieczeństwo kraju, ciągle czekają na
swoją szansę.
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz wspierające ją
na rzekach plany rozwoju żeglugi śródlądowej są
imponujące i wydają się być szansą, którą musimy dla dobra
nas wszystkich i kolejnych pokoleń wykorzystać. Jak i gdzie
zacząć, aby efekty były najszybsze, wymierne i nie zostały
zatrzymane przez brak środków czy niekorzystne warunki
polityczne? Decydenci - niezależnie od partii są przekonani, że priorytetowym obszarem gdzie należy i warto
inwestować w gospodarkę wodną jest Odra. Wygląda to
tak, jakby Wisły wszyscy się bali, nie lubili jej lub nie
wierzyli, że można coś tu zrobić. Warto przy okazji zwrócić
uwagę, że choć większość środków poprzedniej
perspektywy poszło na Odrzańską Drogę Wodną, to jednak
globalnie zmalał przewóz ładunków z wykorzystaniem
transportu wodnego w Polsce. Nie zwiększyła się także
produkcja
energii
odnawialnej
pochodzącej
z hydroelektrowni i nie ma jej planów rozwoju
w Ministerstwie Energetyki. Także w Ministerstwie
Infrastruktury nie widać projektów wspierających rozwój
multimodalności w transporcie z wykorzystaniem żeglugi
śródlądowej. Niestety ciągle myślimy sektorowo i boimy się
współpracować,
widząc
głównie
konkurencję
i przeciwników, a nie partnerów do stworzenia nowej
jakości w infrastrukturze transportu towarów w Polsce.
Środków jest mało, dlatego należy się zastanowić, jak
wykorzystać je możliwie najbardziej efektywnie. Jak
połączyć inwestycje przeciwpowodziowe z udrażnianiem
rzek, małą i dużą hydroenergetykę z retencją dla rolnictwa?
Strategia Rozwoju Transportu wymaga aktualizacji
i powinna uwzględniać możliwości, jakie dziś stwarza
rozwój portów w Trójmieście oraz Wisła i leżące nad nią
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największe miasto – Warszawa w relacji do naszej Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju.
Warunki hydrologiczne – fundament przyszłych
inwestycji w gospodarkę wodną.
Istotne różnice pomiędzy Wisłą a Odrą wynikają
z położenia ich obszarów źródłowych. Dla Wisły są to
Karpaty, w których najwyższy szczyt Gerlach wznosi się na
wysokość 2655 m n.p.m., natomiast dla Odry są to Sudety,
nad którymi góruje Śnieżka o wysokości 1602 m n.p.m.
Tym samym ich deszczowo – śnieżne zasilanie w wodę jest
znacząco zróżnicowane. Stąd wynika również wartość
średniego natężenia ich przepływów u ujścia. Dla Wisły
wynosi ono 1054 m³/s a dla Odry – 535 m³/s.
Z hydrologicznego punktu widzenia Wisła powinna więc
tworzyć lepsze warunki żeglowności niż Odra22. Już
w okresie międzywojennym hydrolodzy z Holandii, którzy
przeprowadzili badania Wisły wskazali, że jej warunki
wodne do wykorzystania jako szlak transportowy są lepsze
od wielu rzek w Europie Zachodniej. Szczególnie
efektywny może być odcinek od Warszawy do Gdańska,
którego geometria pozwala na utrzymanie optymalnego dla
żeglugi szlaku transportowego bez zbyt dużej ingerencji
w bieg rzeki. Wszystkie większe miasta leżące nad Wisłą
pomiędzy Gdańskiem i Warszawą mogą i powinny stać się
beneficjentami projektów związanych ze zrównoważonym
rozwojem części Środkowej i Dolnej Wisły.

Lech Tołkacz - infrastruktura transportu wodnego - tom I infrastruktura transportu śródlądowego - Szczecin 2010 – strona 149
22
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Przygotowanie projektów w zgodzie z wymaganiami
środowiskowymi
Testem na skuteczność rządu będzie uruchomienie budowy
stopnia wodnego Siarzewo – kolejnego za Włocławkiem.
Trzymamy kciuki za obiecane rozpoczęcie prac w 2019
roku. Należy także pamiętać, że przy okazji budowy
zbiornika w Siarzewie jest szansa, że powstanie zbiór
dobrych praktyk postępowania przy budowie stopni
wodnych w sieci Natura 2000 na Wiśle. Będzie to
zagadnienie bardzo dobrze rozpoznane. Dzięki temu
łatwiej będzie projektować i budować kolejne stopnie
poniżej i powyżej Włocławka w zgodzie z wymaganiami
środowiskowymi.
W projektach na Wiśle przede wszystkim kompensujemy
koryto poprzez budowę sztucznych rzek w korzystnej dla
ekologii proporcji (1-1,5;2). Dodatkowo powstanie
niezwykle bogaty przyrodniczo zbiornik, który sprowadzi
nowe bardzo interesujące przyrodniczo gatunki, będzie
wspaniałą bazą rozwoju turystyki, zapewni wodę i prąd
oraz zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
W bardzo ograniczonym zakresie będzie występować
konieczność budowy kanałów lateralnych gdyż Środkowa
i Dolna Wisła wraz ze zbiornikami i sztucznymi rzekami
ma doskonałe warunki zarówno przyrodnicze jak
i transportowe sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.
Odnawialne źródła energii i zmniejszenie emisji CO2
Wisła na odcinku od Warszawy do Gdańska stanowi 30%
potencjału hydroenergetycznego Polski. Można tu postawić
razem z Włocławkiem 9 hydroelektrowni szczytowopompowych o mocy około 80 MW każda, co oznacza
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znaczącą poprawę naszego bilansu energetycznego,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie
poziom emisji CO2.. Należy także zwrócić uwagę na rolę,
jaką stopnie wodne na Wiśle mogą spełniać dla naszej sieci
energetycznej. W przypadku pojawienia się dużej liczby
wiatrowych i słonecznych elektrowni będzie problem
z gromadzeniem energii, gdy jest jej nadprodukcja oraz
udostępnieniem, gdy będzie nam jej brakować. Elektrownie
wodne w kilka sekund mogą udostępniać w sieci prąd lub
odbierać jego nadmiar. Energetyka w Polsce poszukuje
projektów innowacyjnych i pozwalających na gromadzenie
energii – Wisła płynie i czeka!
Uwarunkowania międzynarodowe
Często słyszymy, że na Odrze inwestycje możemy
zrealizować wspólnie z Niemcami i będzie taniej i łatwiej.
Niestety zapominamy, że każdy pilnuje swojej
konkurencyjności i dla Niemiec przede wszystkim ważny
jest rozwój portów w Hamburgu czy Rostoku. Szczecin
i Świnoujście są postrzegane jako ich konkurencja. Być
może dlatego od wielu lat na Odrze granicznej można
mówić o blokowaniu jakichkolwiek inicjatyw, które miałyby
sprzyjać rozwojowi gospodarczemu Odry i mamy
podpisaną umowę międzyrządową, która blokuje uzyskanie
IV klasy na Odrze.
Wisła jest naszą wewnętrzną sprawą i my tu decydujemy
o wszystkim. Rozwój regionów leżących nad Wisłą ze
względu na jej centralne położenie służy całej Polsce.
Szybciej i prościej przeprowadzimy także wszystkie
niezbędne procedury.
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Potencjał transportowy szlaku wodnego
Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że o rozwoju
transportu w przyszłości będą decydować kontenery. Dla
szlaku wodnego istotna jest więc liczba kontenerów
przeładowywanych w porcie na jego końcu. Dla Odry jest
to Port Szczecin - Świnoujście, a dla Wisły Port Gdańsk.
Poniżej prezentujemy wyniki udostępnione przez oba
porty:

TEU Szczecin - Świnoujście
100000
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60000
40000

TEU

20000
0

Przeładunek kontenerów w Porcie Szczecin – Świnoujście
(http://www.port.szczecin.pl)
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Przeładunek kontenerów w Porcie Gdańsk https://www.portgdansk.pl/o-porcie/statystyki-przeladunkow

Należy zwrócić uwagę na fantastyczną dynamikę wzrostu
przewozów kontenerów Portu Gdańsk. Co do wartości jest
to prawie 20 razy więcej niż w przypadku Portu SzczecinŚwinoujście. Już niedługo, jeśli nie powstanie infrastruktura
śródlądowa pozwalająca na uruchomienie portów zaplecza
w Tczewie, Elblągu, Bydgoszczy, Toruniu i Płocku, może
się okazać, że Gdańsk będzie miał problem z wywiezieniem
towarów na wschód i południe. Warszawa we wszystkich
analizach jest wskazana jako potencjalnie największy
śródlądowy port w Polsce, który, jeżeli powstanie
odpowiednia infrastruktura, może przeładowywać 200 tys.
kontenerów rocznie. Powyższe dane pokazują ogromny
(niedostrzegany?)
potencjał
Wisły
jako
szlaku
transportowego. Budowa stopnia wodnego Siarzewo
praktycznie
umożliwi
rozpoczęcie
efektywnego

157

wykorzystania transportowego Wisły z Gdańska do Płocka
co byłoby ważnym sygnałem dla inwestorów.
Uwarunkowania infrastrukturalne, sieć TEN-T i IV
klasa
Międzynarodowe drogi wodne w sieci TEN-T muszą być
zakwalifikowane do IV klasy, aby w sposób efektywny
i opłacalny można było świadczyć na nich usługi
transportowe.
Aby mówić o dostosowaniu ODW do co najmniej IV klasy
konieczne będzie podniesienie przęseł lub wykonanie
kanałów lateralnych wraz z nowymi mostami. Niesie to za
sobą drastyczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych oraz
wielkie wyzwanie logistyczne nie wspominając już
o koniecznych analizach środowiskowych.
Na Wiśle od Warszawy do Gdańska praktycznie nie
ma konieczności przebudowania mostów ani budowy
kanałów lateralnych !
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Odra i Wisła na mapie korytarzy transportowych
Europy – wspólne wyzwanie

Układ głównych korytarzy transportowych i analiza
przewozu ładunków pokazuje, że w Polsce dominuje
transport towarów na linii wschód-zachód. Aż się prosi,
aby porty w Gdańsku i Gdyni w jak największym zakresie
przejmowały ładunki z portów Europy Zachodniej
i obsługiwały kierunki na wschód i południe Europy.
Warto zauważyć, że Warszawa ma tu położenie szczególne
– jest na przecięciu się głównych korytarzy transportowych
z bardzo dobrym dostępem do sieci drogowej, kolejowej
i rurociągów (Płock).
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Podsumowując wydaje się, że zarówno Odra szczególnie
w połączeniu z Górną Wisłą, jak i Środkowa oraz Dolna
Wisła, szczególnie na odcinku od Gdańska do Warszawy,
mają ogromny potencjał rozwoju i bardzo dobrze, że
obecny rząd to dostrzega i chce realizować. Powinien to
być projekt ogólnokrajowy i ponad podziałami, gdyż jest
naszą racją stanu. Poprawa bilansu energetycznego oraz
obniżenie kosztów transportu ma fenomenalne znaczenie
dla całego kraju. Taka nowoczesna infrastruktura może
w znaczącym stopniu promieniować na wschodnią oraz
południową część Europy. Wypowiedzi polityków
marginalizujące temat żeglugi śródlądowej, pomijające
znaczenie Wisły dla nas wszystkich, bardzo szkodzą
gospodarce i przyszłemu rozwojowi cywilizacyjnemu
Polski. My Polacy potrzebujemy nowego celu na miarę
rozwoju Europy w XXI wieku. Życzmy sobie wszyscy, aby
stała się nim nasza nowa gospodarka wodna. Jej
fundamentem i bogactwem mogą być nasze 2 najważniejsze
rzeki – Odra, połączona Kanałem Śląskim z Górną Wisłą
oraz Wisła z funkcjonującą Kaskadą Dolnej Wisły
i Warszawą jako centralnym hubem przeładunkowym
Europy Środkowej i Wschodniej w sieci TEN-T,
z międzynarodową drogą wodną MDW E-40 do portu
w Gdańsku. Marzenie? Może i tak, lecz bardzo piękne,
możliwe do zrealizowania i zależy tylko od nas samych!
Jest to sprawa nas wszystkich, którzy są i czują się Polakami
żyjącymi w dorzeczach Wisły i Odry!
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Jędrzej Gawłowski
Sunyacht Concept, Velten, Niemcy
gawlowski@sunyachtconcept.com

Innowacyjne jednostki pływające
z ekologicznym źródłem energii
Zastosowanie w jachtingu i transporcie wodnym
innowacyjnych jednostek pływających z napędem
elektrycznym i słonecznym lub hybrydowym źródłem
energii ma jeszcze krótką historię, jednak komponenty
potrzebne do zbudowania takich jednostek przeszły już
prawie 30-letnią fazę optymalizacji i są produkowane
seryjnie. Seryjna produkcja komponentów doprowadziła do
obniżenia ich kosztów produkcji i sprzedaży, co wpłynęło
pozytywnie na możliwość budowy po konkurencyjnych
cenach także innowacyjnych jachtów, houseboatów
i statków pasażerskich. Postęp techniczny oraz 30 letni
okres doświadczeń, umożliwił mi zaprojektowanie już
czwartej, innowacyjnej generacji jachtów motorowych
i statków pasażerskich wyposażonych w pędniki
elektryczne, których zasilanie w energię realizuje się przy
pomocy darmowej i niewyczerpalnej energii słonecznej
pozwalającej na pełną niezależność energetyczną i wolność
w przemieszczaniu się wodnymi szlakami nie tylko Europy.
Niezależność od fossilnych nośników energii, te
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magiczne słowa stają się cudowną rzeczywistością dla coraz
większej grupy miłośników wodnych wędrówek!
Nowa generacja akumulatorów wykonanych w lithium-ion
ceramic cell technology, pozwoliła obniżyć ciężar systemów
magazynowania
energii
o
65%.
Liczba
cykli
ładowania/rozładowania tego typu akumulatorów wzrosła
do
6000!
Dla
porównania,
liczba
cykli
ładowania/rozładowania dla popularnych akumulatorów
żelowych wynosi tylko 600 cykli.
Nieporównywalna jest także gęstość energii zawartej
w akumulatorach tego typu. Akumulatory żelowe posiadają
gęstość energetyczną 30Wh/kg, a nowe Li/ion 200Wh/kg.
Tak wielki postęp technologiczny pozwala na
magazynowanie wystarczająco dużej ilości energii
potrzebnej do żeglugi w dni pochmurne.
Przy rozładowywaniu akumulatorów tego typu do 30% ich
pojemności, producent gwarantuje bezawaryjną żywotność
akumulatorów przez 20 lat!! Tak duże obniżenie ciężaru
systemów magazynowania energii, powoduje znaczne
zmniejszenie oporów kadłuba, co prowadzi do sporego
zmniejszenia zapotrzebowania na energię systemów
napędowych. Powyższe fakty oznaczają małą rewolucję
w projektowaniu systemów napędowych i systemów
magazynowania energii, a także w designie i technologii
budowy
pływających
jednostek
rekreacyjnych
i pasażerskich. Houseboaty mojej konstrukcji posiadają
specjalny design umożliwiający montaż odpowiednio
wielkiego generatora fotowoltaicznego i produkcję energii
w ilości potrzebnej do spędzania komfortowego życia na
ich pokładzie. Przez całkowite pokrycie zapotrzebowania
na energię dla systemów napędowych i burtowych
jednostki, stały się one prawdziwym perpetuum mobile dla
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miłośników wolności i niezależności energetycznej. W tej
chwili jest to jedyne rozwiązanie, które można tak nazwać,
a to dzięki temu, że solarne houseboaty posiadają dużą
powierzchnię dachu, na którym można zamontować
odpowiednio duży generator fotowoltaiczny. Poprzez
pływanie z prędkością około 6km/h do 7km/h, opory
dobrze zaprojektowanego kadłuba, są bardzo małe.
W praktyce przy ładnej pogodzie pobór prądu przez
pędniki elektryczne, jest dużo niższy niż generowany przez
generator słoneczny houseboata prąd. Można więc takie
zastosowanie energii słonecznej w tego typu
jednostkach nazwać perpetuum mobile!?
Dla porównania, sprawność najlepszych napędów
spalinowych z silnikiem diesla wynosi ok. 40%,
jednocześnie sprawność nowej generacji silników
elektrycznych sięga aż 96% ! Przykład: silnik elektryczny
ważący 500 g o wielkości filiżanki do kawy, osiąga siłę ciągu
silnika spalinowego o mocy 2,3 KM!
Pozostało jeszcze do rozwiązania obniżenie kosztów
produkcji ww jednostek rekreacyjnych do poziomu, który
umożliwi ich zakup każdemu średnio zarabiającemu
miłośnikowi wodnych wędrówek.
Dlatego wiele czasu poświęciłem na design nadbudówki
i kadłuba tak, aby jak największe powierzchnie
zaprojektować w sposób umożliwiający budowę jednostki
z płyt sandwicha i redukcję zaokrąglonych powierzchni,
a co za tym idzie frezowania modeli 3D i budowanie
drogich form. Okazało się to dużym wyzwaniem
designerskim i konstruktorskim, ponieważ trudno
zaprojektować coś płaskiego, sztywnego, sprawnego aero
i
hydrodynamicznie,
a
jednocześnie
ładnego
i ponadczasowego w swoim designie.
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Ponadczasowego, ponieważ koszty budowy form
negatywowych są olbrzymie i często już na starcie projektu
decydują o jego niepowodzeniu. Dlatego moim zadaniem
było i jest stworzenie takiego designu, który umożliwia
w miarę tanią budowę modelu 1:1 i zdjęcia z niego form
negatywowych.
W wyniku zastosowania technologii budowy jednostki
z płyty przekładkowej oraz optymalnej do tego typu
budowy konstrukcji kadłuba, powstaną lekkie i sztywne
kadłuby. Innowacyjna technologia budowy prototypu
umożliwia skrócenie czasu jego budowy, eliminuje wkład
dużych
środków
finansowych
i
materiałowych,
potrzebnych do budowy kopyta i form negatywowych.
W tej technologii budowy, kopyto (model 1:1) może być
już gotowym kadłubem prototypu, co w znacznym stopniu
minimalizuje zużycie tzw. szarej energii oraz produkcję
niebezpiecznych dla środowiska odpadów powstałych
podczas budowy modelu 1:1 (prototypu).

Budowany tą metodą kadłub i pokład solarnej motorówki SEAL mojej
konstrukcji.
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Nadszedł już także czas na przemyślenie możliwości
zastosowania drukowania form negatywowych,
wyeliminuje to budowę bardzo drogich modeli 1:1
metodą frezowania ich przez frezarkę typu CNC,
a także wielotygodniowego laminowania form.
W wyniku zastosowania wymienionych innowacyjnych
technologii i rozwiązań konstrukcyjnych, powstała nowa
generacja solarnych jednostek pływających firmy SYC.
Charakteryzują się one:



niskim zużyciem energii przez zastosowanie
specjalnego kształtu kadłuba i obniżenie ciężaru
jednostki,
możliwością budowy w tych samych formach
negatywowych nawet dziewięciu różnych wersji
i 19 wariantów, co obniży kilkakrotnie zużycie tzw.
szarej energii,

Solarny camper boat typu COOL budowany będzie bez
wkładek rozszerzających formę kadłuba i dachu o 2 x 0,50m
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Solarny jacht motorowy typu COOL posiada innowacyjną konstrukcję
kadłuba umożliwiającą budowę kilku różniących się od siebie
szerokością wersji. W przedłużonym kilu znalazł miejsce ster
strumieniowy. Przedłużona została linia wodna i zwiększony opór
boczny w części dziobowej, co podniesie prędkość kadłuba i poprawi
trzymanie się na kursie solarnej jednostki.





przez zastosowanie zewnętrznych wkładek form
negatywowych istnieje możliwość budowy drugiej,
szerszej wersji jednostki B = 3,50m.
Kadłub jednostki można będzie używać do
budowy taksówki wodnej dla 12 osób, która
będzie mogła zabierać na pokład 12 rowerów,
a także bazy dla płetwonurków.
Solarny jacht motorowy przy zastosowaniu
hybrydowego źródła zasilania może służyć także
jako morski jacht motorowy z napędem
elektrycznym,
wystarczającą na całodzienne pływanie własną
produkcją energii przez generator słoneczny bez
rezygnacji z komfortu pływania,
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Solarny jacht motorowy typu COOL jest przykładem połączenia
innowacyjnego komfortowego jachtu motorowego z solarnym
houseboatem

Salon dziobowy solarnego houseboata FAMILY zawiera wiele
elementów potrzebnych do komfortowego życia. Energii dla
wszystkich systemów dostarcza generator fotowoltaiczny, który
w połączeniu z inwerterem produkuje prąd zmienny
o mocy 2 x 5kW i napięciu 230V.
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zastosowaniem
najnowszych
osiągnieć
technicznych w budowie i regulacji mocy
systemów napędowych, systemów magazynowania
energii oraz systemów ładowania akumulatorów,

Sterówka solarnego jachtu motorowego COOL bez koła sterowego.
Sterowanie pędnikami, elektryczne joystickiem. Monitoring wszystkich
systemów realizowany jest na dwóch display-ach.





zastosowaniem specjalnych regulatorów ładowania
typu MPPT, innowacyjnych systemów chłodzenia
modułów PV oraz specjalnego łączenia
regulatorów, w celu podniesienia sprawności
systemów o około 35% - 40% i zapobieganiu
zgubnym skutkom zacieniania,
małym zanurzeniem, które zapobiega niszczeniu
wrażliwego na uszkodzenia dna akwenów
wodnych, a także uszkodzenia pędników lub
urządzeń sterowania,
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Płaski kadłub o dużej wyporności solarnego houseboata PELIKAN,
zapewnia niskie zanurzenie, a utrzymanie jednostki na kursie przy
małym zanurzeniu ułatwia unikalna konstrukcja kila.



specjalnym kształtem kadłuba, który pozwala na
dobre manewrowanie jednostki także przy małych
prędkościach w czasie trudnych warunków
żeglugowych,
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Piankowy model 1:1 kadłuba solarnej motorówki typu SEAL. Woda
będzie prowadzona od dziobu do rufy w dwóch wgłębieniach kadłuba
ograniczonych kilem głównym i dwoma mini kilami. Duża wyporność
jednostki pozwoli na transport nawet 9 osób przy długości łódki L =
5,30m i szerokości B = 2,50m.



kształtem
kadłuba
ułatwiającym
podnoszenie z wody i transport jednostki,
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łatwe

Widok od rufy na kadłub solarnej motorówki typu SEAL, budowanej
w dziewięciu wersjach.
Dzięki prawie płaskiemu kształtowi kadłuba i specjalnej
konstrukcji dachu, podnoszenie bez trawersy, slipowanie
oraz transport na wózku będzie bardzo ułatwiony.



zastosowaniem
obrotowych
pędników
elektrycznych umieszczonych w specjalnej dyszy
obniżającej wytwarzanie fali, przyczynia się do
ochrony stanowisk lęgowych ptactwa wodnego,
a także ograniczenia niszczenia linii brzegowej
wraz z roślinnością akwenów wodnych. Dysza ta
przyczynia się też pozytywnie do przedłużenia
żywotności oraz ochrony śruby napędowej,
poprawy manewrowania, zwiększenia sprawności
śruby i zapobiega kawitacji,
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Pędniki umieszczone w pół-dyszy na solarnym houseboacie SWAN 2,
po zamontowaniu tego systemu poprawiła się także stateczność
kursowa jednostki o płaskim kadłubie.
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Kształt fali po zastosowaniu pół-dyszy, uformował ją w strumień
o sinusoidalnym kształcie. Fala uformowała się jedynie na szerokości
kadłuba, zatracając swój normalny kształt typu V niszczący brzegi
akwenów. Prędkość houseboata przy tym samym poborze prądu
wyraźnie wzrosła, a manewrowanie stało się dużo efektywniejsze.





eliminacją hałasu wytwarzanego przez systemy
napędowe jednostek pływających,
całkowitą likwidacja emisji CO2,
brakiem fossilnych nośników energii, przez co
eliminuje się całkowicie skażenie wody olejami
napędowymi lub smarami, a także obniżeniem
praktycznie do minimum kosztów eksploatacji.
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Solarny houseboat FAMILY. Całkowite zapotrzebowanie na energię
elektryczną tej luksusowej jednostki, zapewnia duży generator
słoneczny o mocy od 8.46 kWp do 12.60kWp umieszczony na dachu
jednostki. Moc generatora słonecznego zależy od wersji jednostki, która
może być budowana także jako katamaran.

Mając na uwadze ochronę brzegów i stanowisk lęgowych
ptactwa żerującego na śródlądowych akwenach wodnych,
zarządzający UE wprowadzają ograniczenia maksymalnej
prędkości żeglugi na wodach śródlądowych Europy.
Maksymalna dopuszczalna prędkość 6 km/h jest
wymarzoną prędkością ekonomiczną dla jednostek
solarnych. Przy takiej prędkości solarne łódki i houseboaty
produkują podczas słonecznej pogody więcej energii niż
potrzebują tego ich systemy napędowe i burtowe.
Umożliwia to magazynowanie w akumulatorach,
wyprodukowanej przez generator fotowoltaiczny energii na
dni, w których brakuje słońca, a produkcja energii spada.
W czasie kilkudniowej, bezsłonecznej pogody oraz
intensywnego pływania pod przeciwny prąd rzeki, istnieje
możliwość doładowania akumulatorów z przyłącza
lądowego. Wprowadzenie do żeglugi pasażerskiej,
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innowacyjnych jednostek z napędem elektrycznym
i hybrydowym źródłem energii (energia słoneczna/energia
z lądu) oraz wyłączanie z żeglugi lub ograniczenie ilości
jednostek z napędem spalinowym, pomoże w szybkiej
odbudowie podniszczonych już akwenów i zapobiegnie ich
postępującej degradacji.
Moja praca ma na celu możliwie szybkie wyeliminowanie
jednostek rekreacyjnych o napędzie korzystającym
z fossilnych źródeł energii ze wszystkich akwenów
śródlądowych i zastąpienie ich nową generacją
innowacyjnych solarnych jachtów, houseboatów oraz
statków pasażerskich umożliwiających spędzanie czasu na
wodzie bez rezygnacji z komfortu, w symbiozie z naturą.
Dla wszystkich tzw. „dieslowskich upiorków“ istnieje
ratunek w formie przebudowania ich na napędy elektryczne
z odpowiednio dobranym systemem magazynowania
energii i systemem doładowania akumulatorów z lądu.
Zabudowa systemów fotowoltaicznych ze względu na brak
odpowiedniej powierzchni pod zabudowę modułów PV,
może się w tym wypadku ograniczyć jedynie do
zabezpieczenia energii systemom burtowym typu
oświetlenie nawigacyjne i wewnętrzne, pompy zęzowe,
urządzenia nawigacyjne, pompy wody sanitarnej
i pokładowe, wentylacja, stery strumieniowe, windy
kotwiczne i małe inwertery.
W wyniku takiego działania, akweny o czystej wodzie,
bogate w faunę i florę, zachowają swoje pierwotne piękno,
a inne akweny już podniszczone egoistycznym
postępowaniem ludzi, będzie można tym sposobem
przywrócić do pierwotnego stanu i umożliwić korzystanie
z ich uroków, w pełnej symbiozie z naturą, także przez
następne pokolenia.
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Zaprzęgając do pracy najpiękniejsze, darmowe, czyste
i niewyczerpalne źródło energii - słońce, opóźnimy już
teraz bardzo odczuwalne zmiany klimatyczne, wywołane
w dużej mierze przez spalanie węgla, drewna, gazu i innych
fossilnych nośników energii.
Często już zatracony spokój wodnych ostoi, możemy
jeszcze zachować lub ponownie przywrócić, przez realizację
budowy przyjaznych naturze, solarnych łódek, jachtów,
houseboatów i statków pasażerskich.
Moje
trzydziestoletnie
doświadczenie
pozwala
zaprojektować Państwu i zrealizować projekty adekwatne
do
możliwości
technicznych
obecnego
wieku,
przystosowanie do ich nautycznych i ekologicznych
potrzeb, a także Państwa finansowych możliwości,
zrealizować projekty, które są pragnieniem ludzi
obdarzonych ciągle jeszcze rzadką umiejętnością
zrozumienia reguł funkcjonowania natury oraz wspaniałego
życia z nią w symbiozie.

Mariny i jachty na miarę 21 wieku
Porty jachtowe, umożliwiające płacenie rachunku za
postój w marinie, energią wyprodukowaną przez
fotowoltaiczne
systemy
solarnych
jednostek
rekreacyjnych. Jachty, które pływają bez zakupu
i spalania fossilnych nośników energii i płacą same za
postój w porcie.
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Szanowni Państwo,
moje prace badawczo-projektowe obejmują kompleksowo
całe zagadnienie związane z zastosowaniem i używaniem
solarnych źródeł energii w jachtingu i transporcie wodnym.
Po rozwiązaniu zadania związanego z zapewnieniem
odpowiednio dużej ilości energii dla jednostek
rekreacyjnych i pasażerskich, zająłem się także sposobem
na wykorzystanie energii produkowanej w czasie postoju
w solarnym porcie, przez systemy fotowoltaiczne
zabudowane na dachach lub ścianach moich solarnych
houseboatów, motorówek, a także statków pasażerskich.
Już w roku 2000 zająłem się zbadaniem możliwości
sprzedaży do sieci energetycznej, energii wyprodukowanej
w czasie postoju w marinie, przez solarny statek HELIO,
pływający po zachodniej części Jeziora Bodeńskiego,
a stacjonujący wtedy w miejscowości Moos. Stało się to
początkiem zrodzenia idei zaprojektowania specjalnego
portu jachtowego tzw. solarnej mariny, w której będzie
można płacić za postój energią wyprodukowaną przez
własnego solarnego houseboata. Idea ta w tamtym czasie
była jedynie ideą, która obecnie powinna zostać możliwie
szybko zrealizowana, ponieważ jest bardzo ważnym
ogniwem całego systemu związanego z budową
i używaniem ekologicznych jednostek pływających
w transporcie wodnym. Systemów, opartych na zasilaniu
akumulatorów napędowych i serwisowych jednostek
pływających w darmową i czystą energię słoneczną.
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Solarny katamaran pasażerski HELIO firmy KOPF AG w czasie rejsu
próbnego w roku 2000

Byłem wtedy dwadzieścia lat młodszy.
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Obecnie projektowane mariny są wyposażone w przyłącza
lądowe, które można wykorzystać do doładowania
akumulatorów każdej jednostki o poborze prądu do 15A
i napięciu 230V/50Hz. Celowe jednak jest ujęcie
w przyszłych projektach także zaplanowania mariny,
w której płacenie za pobyt będzie możliwe przy pomocy
prądu wyprodukowanego przez fotowoltaiczne generatory
np. houseboatów. Ważnym ekologicznie i ekonomicznie
elementem takiej mariny, są warsztaty serwisowe, często
także hale produkcyjne, hotelik, sklep z akcesoriami
jachtowymi i bosmanat. Takie kompleksowe i ekologiczne
podejście do projektu, umożliwi obniżenie kosztów
utrzymania marin, firm produkcyjnych i czarterowych.
Przyczyni się też do obniżenia kosztów postoju
w marinach, co wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki
wodnej opartej na jednostkach pływających z ekologicznie i
finansowo akceptowanym solarnym źródłem energii.
Przygotowałem dwa przykłady pokazujące jak mogą
wyglądać takie solarne mariny i jako przykład przedstawię
marinę w pod berlińskim miasteczku Teltow oraz
w Oranienburgu.
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Rysunek przedstawia projekt firmy produkującej solarne jednostki wraz
z solarną mariną, bosmanatem i hotelikiem w Teltow

Rysunek przedstawia projekt solarnej firmy produkcyjnej z biurem
konstrukcyjnym i portem solarnej floty czarterowej firmy SYC w
Oranienburgu.

Całkowite zapotrzebowanie na energię obu kompleksów
produkcyjno-usługowych zapewniają generatory solarne
zabudowane na dachach hal produkcyjnych, biurowych
i hotelowych. W porcie zostały zabudowane systemy
umożliwiające odbiór energii z leżących na cumach
jednostek pływających wyposażonych w solarne generatory,
a także systemy umożliwiające szybkie doładowanie
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akumulatorów solarnych houseboatów
pasażerskich podczas deszczowej pogody.

lub

statków

Przy obecnym poziomie technologicznym związanym
z produkcją akumulatorów
zaistniała możliwość
konstruowania i budowy statków pasażerskich dla 150
pasażerów wyposażonych w obrotowe pędniki elektryczne.
Trzeba
jednak
dokładnie
przemyśleć
wszystkie
komponenty dotyczące magazynowania i uzupełniania
energii, a także sprawdzenia oporów kadłuba, optymalizację
linii teoretycznych w celu obniżenia oporów i dopasowanie
jednostki do warunków nautycznych akwenu i długości
rejsu.
Aby zapewnić możliwość szybkiego doładowania
akumulatorów napędowych statków pasażerskich, należy
w projektowanych nowych portach zaprojektować także
przyłącza
lądowe
trójfazowe
32A/400V
50Hz
i 63A/400V/50Hz.
Solarna marina jest także wybawieniem dla właścicieli
flot czarterowych
Proszę sobie wyobrazić, że pogoda płata nam figle i mamy
często pochmurne niebo, a nasze drogo zakupione
houseboaty stoją w porcie i nie zarabiają pieniążków,
którymi musimy spłacić kredyty zaciągnięte na budowę
floty charterowej. Dla właściciela normalnej firmy
charterowej jest to tzw. horror-scenariusz. Dwa takie
sezony w naszych szerokościach geograficznych, mogą
doprowadzić firmę do ruiny.
Dodatkowo dla właściciela floty charterowej bazującej na
houseboatach wyposażonych w pędniki na fossilne źródła
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energii, krótki sezon zaczyna się nieśmiało w maju i kończy
się gwałtownie w sierpniu, co już samo w sobie staje się
trudne do zakończenia sezonu nawigacyjnego pozytywnym
bilansem ekonomicznym.
W przypadku zastosowania moich solarnych houseboatów
sytuacja wygląda bardziej różowo. Jednostki te produkują
energię elektryczną ze słońca, więc mogą ją sprzedawać do
sieci prawie przez okrągły rok, co w znacznym stopniu
poprawia sezonowy bilans ekonomiczny firmy czarterowej
„żyjącej“ z czarterowania. Tego typu houseboaty mogą
służyć przez cały rok, jako pływające pokoje hotelowe
wyposażone we własne źródło energii.
Solarne houseboaty można o wiele taniej czarterować,
ponieważ odpadają koszty paliwa i konserwacji
systemów napędowych!
Przez zastosowanie do budowy solarnych jednostek
odpowiedniego typu płyty warstwowej, izolacja termiczna
jachtu pozwala na uzyskanie odpowiednich temperatur
wnętrza w czasie zimnych i gorących dni. Obniża ona
w czasie gorących dni zapotrzebowanie w energię
potrzebną do klimatyzowania sypialni, a w dni chłodniejsze
obniża zużycie energii potrzebnej do ogrzewania
houseboata. Dodatkowym i atrakcyjnym czynnikiem jest
możliwość użycia darmowej energii słonecznej do pokrycia
zapotrzebowania na w/w potrzeby.
Przegląd
niektórych
projektów
solarnych
houseboatów, które zaprojektowałem w ostatnich
czterech latach.
55 z nich jest chronionych w Deutsches Patent- und
Markenamt w Monachium, a siedem po zgłoszeniu
w DPM znajduje się w fazie rozpatrywania.
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Solarny Houseboat L = 14,95m x B = 4,80m PV – 11,52
kWp

183

Solarny Houseboat THREE SUNS L = 12,50m x B =
4,80m PV – 6,48 kWp

Solarny jacht motorowy COOL L = 9,99m x B = 3,50m
PV – 4,9kWp

184

Rozkład wnętrza solarnego jachtu motorowego COOL

Solarny Houseboat FAMILY L = 13,60m x B = 4,80m do
6,90m (w wersji morskiej)
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Rozkład
FAMILY

zabudowy wnętrza

solarnego

houseboata

Sypialnia na rufie solarnego houseboata FAMILY
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Solarny Houseboat OCTOPUS L = 14,95m x B = 4,80m
PV -10kWp dla 6 osób

Rozkład wnętrza solarnego Houseboata OCTOPUS
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Innowacyjny camper boat SI SOLARE L- 8,0m x B –
2,50m PV – 3,9 kWp

188

senator Jerzy Wcisła
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Rozwoju Dróg Wodnych

Polska dysponuje znaczącym potencjałem śródlądowych
dróg wodnych. Z 3.660 km dróg żeglownych zajmujemy
piątą pozycję w Europie pod względem długości i siódmą
pod względem ich gęstości. Co ważne, nasze rzeki i kanały
łączą ze sobą główne ośrodki gospodarcze oraz regiony
cenione przez turystów i amatorów wypoczynku, i same
w sobie są wartościowymi obiektami turystycznymi
i środowiskowymi. Szacuje się, że do turystycznego
i rekreacyjnego wykorzystania nadaje się ok. 50 tys. km rzek
i kanałów w Polsce.
Nasze drogi wodne stanowią element śródlądowej sieci
europejskiej, która liczy ok. 40 tys. km (ok. 27 tys. km
w sieci AGN23, a 11 tys. w sieci TEN-T). W Polsce w tej
sieci ujętych jest ponad 2 tys. km rzek i kanałów. Niestety,
polskie rzeki - jako drogi żeglugowe - są od kilkudziesięciu
lat marginalizowane. W efekcie ich znaczenie transportowe
i komunikacyjne praktycznie zanikło.
W tym czasie żegluga śródlądowa w Europie stała się
ważną alternatywą dla innych form transportu, w tym
sieć europejskiego systemu dróg wodnych w ramach
transeuropejskiej sieci transportowej(drogi oznaczone symbole „E”),
oparta o konwencję AGN .
23
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kołowego. By Polska wpisała się w europejską politykę
transportową potrzebne są śmiałe i odpowiedzialne
decyzje. Dotyczą one ważnych sfer naszego życia
(transport,
ekologia,
energetyka,
bezpieczeństwo
powodziowe, zasoby wodne) i ogromnych środków
finansowych (ok. 90 mld zł na samo przystosowanie
głównych rzek i kanałów do funkcji żeglugowych). Rząd
RP deklaruje wolę podjęcia działań na rzecz rewitalizacji
dróg wodnych. Wskazuje kierunkowe działania. Wyznacza
priorytety i stosuje metody działania. Wiele z nich musi
godzić różne interesy, czasami wskazując ich hierarchię.
Posłowie i senatorowie, którzy chcą uczestniczyć
w tym procesie, by poszukiwać najlepszych, możliwie
optymalnych rozwiązań, uwzględniających jak
najwięcej potrzeb powołali 21 czerwca 2017 roku
Parlamentarny Zespół Rozwoju Dróg Wodnych.
Podstawowy obszar jego działania jest związany ze stanem
dróg wodnych, diagnozowaniem problemów, pracami nad
rozwiązaniami legislacyjnymi, koncepcjami, studiami
i innymi działaniami mającymi na celu ich wszechstronny
rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących lub
projektowanych:
-

śródlądowych dróg wodnych stanowiących polską
część sieci Międzynarodowych Dróg Wodnych
(MDW) i dróg wodnych z nimi powiązanych,

-

innych dróg
żeglugowe,

-

szlaków przybrzeżnych.

wodnych

mających

znaczenie

Zespół będzie dążył do wykorzystywania potencjału
żeglugowego dróg wodnych, w tym m.in.: transportowego,
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komunikacyjnego,
pasażerskiego,
turystycznego
i sportowego, oraz podejmował działania na rzecz:
-

wykorzystywania walorów hydroenergetycznych dróg
wodnych,

-

poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

-

dbałości o walory przyrodnicze środowiska wodnego
i nadrzecznego,

-

zwiększania retencji
stepowieniu,

-

zagospodarowania obszarów nadrzecznych,

-

inicjowania i popierania
rozwojowi dróg wodnych.

wody

i

przeciwdziałania

działań

sprzyjających

Zakładamy, że Zespół będzie współpracował ze
środowiskami zajmującymi się tymi tematami, tworząc
m.in. Zespół Ekspercki, do którego zaprosimy
specjalistów i osoby aktywnie działające na rzecz
wykorzystania gospodarczego potencjału, oraz naturalnych
walorów rzek i kanałów.
Na pierwszych posiedzeniach nakreśliliśmy główne
przedsięwzięcia, które chcemy zrealizować w najbliższym
okresie (lista ma charakter otwarty):




9 października 2017 roku. Konferencja i rejs
„Warszawa wraca nad Wisłę”.
Jesień 2017. Powołanie Zespołu Ekspertów.
Marzec 2018. Był sobie Rok Wisły 2017… Co
dalej…
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o Konferencja i debata o Roku Wisły,
zorganizowana podczas Targów „Wiatr
i woda”. Podsumowanie Roku Wisły 2017.
Wnioski i dyskusje. Już prowadzimy rozmowy
na ten temat z współorganizatorami Targów.


Czerwiec 2018. Wielkie Jeziora Mazurskie na
szlaku…
o Zorganizowanie dyskusji nt. połączeń między
Wielkimi Jeziorami Mazurskimi oraz połączenia
WJM z drogami wodnymi (Kanał Augustowski,
Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego).



Lato/Jesień 2018. III Sejmik Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu. Tematem zasadniczym będzie rozwój
i
wykorzystanie
walorów
Odry,
połączony
z przygotowaniami do Roku Rzeki Odry.



2019. Rok Rzeki Odry. Odra wraz z połączeniem:
Dunaj- Odra – Łaba jest priorytetem nr 1 strategii
rewitalizacji dróg śródlądowych w Polsce. To uzasadnia
podjęcie tematu kierunków i możliwości rozwoju rzeki
Odry.

Aktualny skład Zespołu:
Prezydium:
-

Jerzy Wcisła, senator RP, OKW Elbląg,
przewodniczący
Zbigniew Gryglas, poseł na Sejm RP, OKW
Warszawa, wiceprzewodniczący
Stanisław Lamczyk, poseł na Sejm RP, OKW Gdynia,
wiceprzewodniczący
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-

Norbert Obrycki, poseł na Sejm RP, OKW Szczecin,
wiceprzewodniczący

Członkowie:
-

Waldemar Bonkowski, senator RP, OKW Gdynia
Piotr Cieśliński, poseł na Sejm RP, OKW Elbląg
Leszek Czarnobaj, senator RP, OKW Gdańsk
Adam Gawęda, senator RP, OKW Rybnik
Elżbieta Gelert, poseł na Sejm RP, OKW Elbląg
Artur Gierada, poseł na Sejm RP, OKW Kielce
Tomasz Głogowski, poseł na Sejm RP, OKW Gliwice
Marek Hok, poseł na Sejm RP, OKW Koszalin
Stanisław Huskowski, poseł na Sejm RP, OKW
Legnica
Andrzej Kobiak, senator RP, OKW Bydgoszcz
Radosław Lubczyk, poseł na Sejm RP, OKW Koszalin
Józef Łyczak, senator RP, OKW Toruń
Andrzej Mioduszewski, senator RP, OKW Toruń
Piotr Misiło, poseł na Sejm RP, OKW Szczecin
Zbigniew Pawłowicz, poseł na Sejm RP, OKW
Bydgoszcz
Agnieszka Pomaska, poseł na Sejm RP, OKW Gdańsk
Jadwiga Rotnicka, senator RP, OKW Poznań
Sławomir Rybicki, senator RP, OKW Gdynia
Grażyna Anna Sztark, senator RP, OKW Koszalin
Aleksander Szwed, senator RP, OKW Wałbrzych
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PRZEZ BIURO SPRAW SENATORSKICH
KANCELARII SENATU
Zeszyty Zespołów Senackich
redaktor serii Piotr Świątecki
1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec
PKP czy nowa era pomyślności kolei żelaznych?
(materiały z konferencji 20 listopada 2009 r. )
2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych
Straży Pożarnych (materiały z konferencji 14
grudnia 2009 r. )
3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z
konferencji 1 grudnia 2009 r. )
4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na
drogach samorządowych (materiały z konferencji 9
grudnia 2009 r. )
5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III
RP (materiały z konferencji 15 grudnia 2009 r. )
6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne
(materiały z konferencji 14 grudnia 2009 r. )
7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z
konferencji 5 listopada 2010 r. )
8. Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka
prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej
Wisły) (materiały na konferencję 2 czerwca 2011 r. )
9. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka
prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej
Wisły) (materiały z konferencji 2 czerwca 2011 r.) –
wydanie II
10. Rozwój ratownictwa drogowego (materiały z
konferencji 25 listopada 2010 r.)
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11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego
(materiały z konferencji 8 lutego 2011 r.)
12. Społeczność kaszubska w procesie przemian;
kultura - tożsamość - język (maj 2012 r.)
13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście
integracji europejskiej? (materiały na konferencję 19
lutego 2013 r.)
14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych
(materiały z konferencji 6 listopada 2012 r.)
15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie
zbiorowym (materiały z konferencji 15 października
2012 r.)
16. Standardy działania służb publicznych w
odniesieniu do wypadków drogowych (materiały z
konferencji 11 grudnia 2012 r.)
17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego
modelu kontraktowania przez gminy usług
społecznych w zakresie edukacji podstawowej
(materiały z konferencji 20 marca 2013 r.)
18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce
(materiały z konferencji 16 kwietnia 2013 r.)
19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 2020
20. Ocena funkcjonowania systemów sterowania
ruchem kolejowym (materiały z posiedzenia
Senackiego Zespołu Infrastruktury z dnia 15
października 2013 r.)
21. Jakie są moje korzenie? – wyniki konkursu
zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds.
Dzieci w 2013 r.
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22. Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce
(materiały z konferencji Senackiego Zespołu
Spółdzielczego 28 października 2013 r.)
23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i
lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem
środków
UE
(materiały
z
konferencji
Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 17
.12.2013 r.
24. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce
(materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 3 grudnia 2013
r.)
25. Moja Polska w 2050 roku (wersja drukowana)
Moja Polska w 2050 roku (wersja cyfrowa 38,5 MB)
26. Samorząd przyjazny seniorom - najlepsze praktyki
zwycięskich samorządów (materiały z 4. edycji
konkursu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób
Starszych)
27. Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach
(materiały z konferencji 22 stycznia 2015 r.)
28. Zespoły parlamentarne i senackie w VIII kadencji
Senatu
29. Szkoła marzeń - wyniki konkursu zorganizowanego
przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2015 r.
(nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe)
30. Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015 i
priorytety na przyszłość (Odpowiedzi na ankietę
Senackiego Zespołu Infrastruktury)
31. Cichociemni - Elita Polski Walczącej. Materiały z
konferencji 10 maja 2016 r.
32. Smog - przyczyny i możliwości zwalczania
33. Obrazki z Sienkiewicza. Wyniki konkursu
zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds.
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Dzieci w 2016 r. Filmy dołączone do zeszytu
dostępne są w zakładce Zespołu ds. Dzieci
(działalność)
34. Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie
(materiały z konferencji - 25 maja 2017 r.)
Publikacje okolicznościowe:
1. Jeden dzień na Łotwie – 18 listopada 1918 r. – 24
listopada 2010 r. (publikacja wydana w związku z
wystawą prezentowaną w Senacie w listopadzie
2010 r.)
2. Polska, Łotwa razem (publikacja wydana w związku
z wystawą „Stosunki polsko-łotewskie 1919-1991 w
zasobie Archiwum Akt Nowych” prezentowaną w
Senacie w lipcu 2014 r.)
3. Przewodnik senatora. Podstawowe informacje
praktyczne (3 wyd., ostatnie jesienią 2015 r,)
4. Poradnik senatora pracodawcy (jesień 2015 r.)
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