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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator RP i mieszkanka województwa lubuskiego z uwagą śledzę działania zmierzające do upo-

rządkowania i wykorzystania rzeki Odry jako ważnego środka komunikacji wzmacniającego potencjał go-
spodarczy i turystyczny przyległych regionów. Cenne doświadczenia zdobyte podczas pełnienia funkcji wo-
jewody lubuskiego pozwalają mi także na zwrócenie uwagi na najważniejszy w tym kontekście problem bez-
pieczeństwa i konieczność przeprowadzenia uregulowania, modernizacji i inwestycji zmierzających do pod-
niesienia poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

Jako współorganizator międzynarodowej konferencji „Nowa szansa dla Odry” pragnę złożyć na ręce Pana 
Ministra wnioski i wspólne stanowisko organizatorów wypracowane podczas tej konferencji. Inwestycje 
w zagospodarowanie rzeki pod względem turystycznym i rekreacyjnym zgodnie z wymogami ochrony śro-
dowiska mogą sprawić, że stanie się ona atrakcyjna turystycznie nie tylko dla mieszkańców Nadodrza, ale 
także dla pozostałych regionów Europy. W związku z tym w imieniu swoim oraz Zachodniej Izby Przemy-
słowo-Handlowej, Unii Izb Łaby i Odry, a także IHK Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą apeluję o: 

– jak najszybsze podpisanie umowy międzynarodowej między Polską a Niemcami, która pozwoli na opra-
cowanie wspólnych koncepcji i harmonogramów zagospodarowania Odry, a w dalszej kolejności na rozpo-
częcie niezbędnych inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej z budżetu 2014–2020 r.; 

– przystąpienie do kompleksowej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. ODW jest ważnym elementem 
europejskiej sieci dróg śródlądowych. Modernizacja wiąże się nie tylko z wymaganiami wynikającymi 
z potrzeb transportowych. To także istotne dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zapew-
nienie stabilnych stosunków wodnych w dorzeczu oraz wykorzystanie rzeki jako źródła energii odnawialnej. 
Modernizacja Odry oznacza wzrost znaczenia regionów nadodrzańskich w wymianie gospodarczej oraz ich 
pełną integrację z systemem europejskich dróg wodnych. Włączenie ODW w jeden spójny żeglugowy system 
transportowy Europy przyniesie wiele korzyści dla krajów UE, przede wszystkim umożliwi transport towa-
rów i osób tanio i bezpiecznie. Ze względu na to, że Odra jest rzeką międzynarodową łączącą ze sobą trzy 
państwa, wszelkie działania w zakresie jej modernizacji powinny być podejmowane zgodnie ze wspólnie 
wypracowaną polityką; 

– zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Odry, na co składają się: dobry stan 
wałów przeciwpowodziowych, zmniejszenie szorstkości w międzywalu, zachowanie odpowiednich głęboko-
ści dla lodołamaczy. Specyfiką zagrożeń powodziowych występujących na terenie województwa jest ich 
różnorodny charakter. Wezbrania na głównych rzekach województwa kształtowane są w decydującym stop-
niu poza jego granicami, co wynika z relacji przestrzennych ich zlewni do granic województwa oraz zasadni-
czo niskich opadów na terenie zlewni lokalnych. 

Rozwój ekonomiczny na rzece Odrze jest niezwykle istotny. Współczesna Odra ma wielką szansę stać się 
w nieodległej przyszłości ważną drogą komunikacyjną, naturalną drogą wodną i rzeką dobrze wykorzystaną 
gospodarczo i turystycznie. Liczę na to, że przedstawione przeze mnie wnioski wpłyną na podejmowane 
w tym zakresie inicjatywy. 

Z poważaniem 
Helena Hatka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




