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Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety 
Bieńkowskiej 

Zwracam się do Pani Minister w imieniu członków Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Wo-
jewództwa Lubuskiego w sprawie zapisów w „Dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Trans-
portu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r.” ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ra-
mach konsultacji. 

W dokumencie implementacyjnym pojawiły się niepokojące założenia przewidujące przeprowadzenie 
prac remontowych i modernizacyjnych zabudowy regulacyjnej oraz dostosowanie odcinka Odry swobodnie 
płynącej do klasy drogi wodnej. Założenie ograniczenia zakresu prac do II etapu, zamiast objęcia nimi II i III 

etapu, a przede wszystkim drastyczne obniżenie w stosunku do wersji pierwotnej kwoty planowanej na ich 

realizację z 509 milionów zł do 95 milionów zł znacząco zmniejszy zakres planowanych prac. Implementacja 
proponowanych rozwiązań przyczyni się do dalszego pomniejszania znaczenia gospodarczego i turystyczne-
go środkowego dorzecza Odry, a nieprzeprowadzenie dalszych prac regulacyjnych koryta rzeki doprowadzić 

może w przyszłości do jej wystąpienia. 
Ramowa dyrektywa wodna kładzie nacisk na wielopłaszczyznową racjonalną gospodarkę zasobami wód 

w dorzeczu Odry. Daje możliwość łączenia uzasadnionych celów społecznych, którymi są przede wszystkim 

bezpieczeństwo powodziowe oraz transport wodny. Racjonalna gospodarka zasobami, przejmowanie wody 

podczas wezbrań i magazynowanie jej na wypadek suszy, połączone z alimentacją na potrzeby żeglugowe, 
stanowią o bezpieczeństwie hydrologicznym oraz efektywności gospodarki regionów położonych nad Odrą 

(stabilne warunki wodno-gruntowe dla rolnictwa i leśnictwa, wytwarzanie energii elektrycznej, rozwój prze-
mysłu ciężkiego, hutniczego, stoczniowego, samochodowego, chemicznego, rozwój szkolnictwa zawodowe-
go w zakresie obsługi logistycznej transportu wodnego, mała i średnia przedsiębiorczość powiązana rynkiem 
usług z transportem wodnym i wymienionym przemysłem oraz hodowla ryb, turystyka i rekreacja na wodzie 
i wokół rzeki). Poza tym transport wodny śródlądowy spowoduje obniżenie emisji CO2 poprzez przeniesienie 
towarów na drogi wodne. 

Odrzańska Droga Wodna stanowi ponadsiedemsetkilometrowy odcinek istniejącej drogi wodnej. Jej po-
tencjał stanowi znakomite uzupełnienie, a nawet wykreowanie nowego modelu strategii transportowej dla 

potrzeb przemysłu, portów i centrów logistycznych. Nadodrzańskie gminy województw lubuskiego, dolno-
śląskiego oraz miast brandenburskich podjęły wysiłek ożywienia turystycznego środkowego dorzecza Odry 

poprzez realizację transgranicznego programu „Odra dla turystów 2014”, który współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach „Programu współpracy transgranicznej Polska (województwo 

lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013”. W ramach tego projektu wyremontowano lub wybudowano porty i 
mariny, są też plany budowy przystani rzecznych. Już w październiku 2013 r. uruchomiono regularne rejsy 
turystyczne nowo wybudowanymi dwoma statkami pasażerskimi. Realizacja projektu wymaga ponoszenia 

znaczących nakładów finansowych i organizacyjnych przez siedem gmin lubuskich, jedną gminę dolnośląską 
oraz dwie gminy niemieckie. Można założyć, że wstępne zamiary przywrócenia turystycznego wykorzystania 
rzeki zostały osiągnięte. Jednakże rozwój tego przedsięwzięcia zależy między innymi od dalszego podejmo-
wania prac regulacyjnych odnoszących się do rzeki Odry na odcinku swobodnie płynącym, zmierzających do 
osiągnięcia parametrów III klasy drogi wodnej. 

Intencją wszystkich gmin z regionu lubuskiego jest ożywienie gospodarcze międzynarodowej drogi wod-
nej E30 poprzez przywrócenie jej parametrów umożliwiających swobodny przepływ nie tylko statków pasa-
żerskich, ale przede wszystkim barek służących do transportu ładunków na trasie Szczecin – Kędzierzyn 
Koźle. Przywrócenie alternatywnego do transportu drogowego i kolejowego towarowego transportu wodnego 

będzie możliwe jedynie dzięki przeprowadzaniu szeroko zakrojonych i wysokobudżetowych prac regulacyj-
nych. To zasadniczy warunek zaistnienia ożywienia gospodarczego w gminach nadodrzańskich i sąsiadują-
cych. Taki stan rzeczy można osiągnąć dzięki pierwszej wersji „Dokumentu implementacyjnego do Strategii 

Rozwoju Transportu do 2020 r.” Fundusze wydatkowane w ramach tej strategii powinny przełożyć się na 

ożywienie międzynarodowej drogi wodnej E30, która stałaby się alternatywą dla transportu drogowego i 



kolejowego. Tylko powrót do wcześniejszych zapisów będzie gwarantował rozwój turystyki wodnej, a w 

dalszej perspektywie możliwość gospodarczego wykorzystania rzeki. Obecne zapisy znacząco ograniczają 
prowadzenie dalszych prac modernizacyjnych i nie dają perspektyw rozwoju turystycznego oraz gospodar-
czego wykorzystania rzeki Odry oraz rozwoju regionu lubuskiego. 

Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie oraz odpowiedź na pytanie dotyczące 

przywrócenia pierwotnych założeń dokumentu implementacyjnego, które gwarantowały dalszy postęp w 
dostosowaniu Odry swobodnie płynącej do wymaganej klasy drogi wodnej, zwiększenie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego rzeki Odry, jak również zapobieżenie regresowi gospodarczemu gmin nadodrzańskich 

oraz sąsiadujących. 
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