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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad przeprowadzeniem reformy prawa 

wodnego. W szczególności dotyczą one organów administracji publicznej, które odpowiadają za 

gospodarkę wodną. Planowane jest utworzenie Zarządu Dorzecza Wisły, któremu podlegać będzie 

sześć urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych. Jednym z podstawowych założeń jest 

zlikwidowanie urzędów żeglugi śródlądowej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej a także 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

Szczególnie istotny jest fakt, że położenie miasta Bydgoszcz na skrzyżowaniu dwóch 

międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 sprzyja nieustannemu zainteresowaniu rozwojem 

żeglugi śródlądowej oraz kreowaniu założeń gospodarki wodnej na terenie kraju. Bydgoszcz jest 

ośrodkiem o dużym potencjale w dziedzinie transportu rzecznego oraz branży turystycznej. 

Nieustannie promowany jest jej wizerunek jako „miasta na wodzie”, nie chciałbym więc, żeby 

Bydgoszcz była pod tym względem ściśle zależna od poznańskiej i gdańskiej instytucji i żeby 

zniwelowana została perspektywa rozwoju żeglugi turystycznej i transportowej na drodze wodnej E70. 

Nie tylko miasto Bydgoszcz, ale też cały region kujawsko-pomorski staje przed ogromną szansą 

rozwoju i rewitalizacji dróg wodnych. Obecnie Bydgoszcz tworzy plany powstania Centrum 

Rewitalizacji Dróg Wodnych w obrębie toru regatowego w Brdyujściu, które będzie miało za zadanie 

kreowanie polityki aktywizacji oraz efektywne zagospodarowanie rzek. 

Bydgoszcz może stać się ośrodkiem naukowego wsparcia dla powstałej infrastruktury, szczególnie 

pod względem tworzenia ekspertyz, opracowań naukowych, a także gospodarczego wykorzystania 

zgromadzonych danych. Co więcej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otworzył 

całkiem nowy kierunek studiów: rewitalizacja dróg wodnych. Pojawiają się też pewne informacje o 

tym, że Bydgoszcz jest brana pod uwagę jako przyszła siedziba urzędów gospodarki wodnej regionów 

wodnych, ale, jak rozumiem, na tym etapie prac legislacyjnych nie planuje się jeszcze umiejscowienia 

Zarządu Dorzecza Wisły. 

Obecnie dla Bydgoszczy istotne są natychmiastowe działania, które wyeliminują wątpliwości co do 

powstania w naszym mieście urzędu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną i żeglugę śródlądową. 

Wskazuję tym samym na znaczenie i rangę tego przedsięwzięcia nie tylko dla naszego regionu, ale też 

całej Polski i w związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.  

Na jakim etapie są prace nad nową ustawą – Prawo wodne?  

Kiedy Rada Ministrów podejmie decyzję o powołaniu instytucji Zarząd Dorzecza Wisły i czy 

planuje się ewentualne konsultacje ze stronami zainteresowanymi? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 

 


