
Szlak wodny Pisa Narew 



 

2005 r. -  porozumienie 6 samorządów min: Pisz, 

Kolno, Turośl, Zbójna, Nowogród, Miasto 

Ostrołęka mającego na celu skoordynowanie 

pracy w zakresie zagospodarowania terenów 

wzdłuż rzeki Pisy i Narwi. Efektem 

wieloletniej pracy sygnatariuszy porozumienia 

było opracowanie strategii rozwoju oraz 

przygotowanie niezbędnej dokumentacji 

pozwalającej na rejestrację Związku 



 

28 września 2010r. Związek Gmin „Pisa – Narew” 
został oficjalnie zarejestrowany i wpisany do 

Wykazu Związków Międzygminnych 
prowadzonego przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych pod poz. 297.  

Związek utworzyły 4 samorządy: Gmina – Pisz, 
Zbójna, Nowogród i Miasto Ostrołęka 



Podstawowym celem projektu jest wspomaganie 
rozwoju turystyki oraz promocja szlaku 

wodnego Narwią od Ostrołęki przez Nowogród 
i dalej Pisą do jezior Mazurskich. 

 



Rozpoznawalność 



Ujednolicenie znaków informacyjnych na szlaku 



Szlak wodny Pisa Narew 



 

Sukcesy i Trudności 

Plusy i minusy 
 

 

 



SUKCESY (we wdrażaniu strategii) 

• Opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej przez wszystkie gminy dla 
miejsc postojowych planowanych do 
zagospodarowania. 

 

• Zaawansowane lub zakończone prace nad 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów na szlaku Pisa-
Narew. 

 



• Zorganizowanie w Ostrołęce imprezy 
promującej szlak pod nazwą „Festiwal Pisa-
Narew” 

• Uruchomienie strony internetowej projektu 
www.pisa-narew.eu 

• Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej 
związku. Zorganizowanie biura, zatrudnienie 
pracowników. 

 

http://www.pisa-narew.eu/
http://www.pisa-narew.eu/
http://www.pisa-narew.eu/


• Pozyskanie dofinansowania z Programu 
Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska dla 
projektu „Rzeki łączą narody – wspólne 
problemy, wspólne rozwiązania” Niespełna 
100.000 Euro (85%) dofinansowania 
wydatkowano na promocję szlaku oraz 
opracowanie dokumentacji technicznej dla 
miejsc postojowych w gminach: Pisz, Zbójna, 
Nowogród. Projekt został zrealizowany i 
rozliczony. 



• Opracowanie i złożenie do Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
wniosku na dofinansowanie zadania pt. 
„Budowa i modernizacja małej infrastruktury 
na szlaku wodnym Pisa-Narew”. Wartość 
wniosku to 18 mln. zł, a dofinansowanie to ok. 
15 mln. 

    Wniosek nie uzyskał akceptacji Instytucji 
Oceniającej 

 



W lipcu 2012 r. w Piszu, odbyła się konferencja członków 
Związku Gmin „Pisa – Narew” z przedstawicielami 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz  sygnatariuszami Porozumienia Zielone Płuca Polski. 

Podczas konferencji omówiono problemy dotyczące 
szlaku wodnego doliny rzeki Pisy i Narwi. Na spotkaniu 

obecni byli przedstawiciele Wojewody Podlaskiego, 
Wojewody Mazowieckiego oraz Wojewody Warmińsko – 

Mazurskiego.  



Owocem spotkania było podpisanie przez 

Członków Związku Gmin „Pisa – Narew” i 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

porozumienia o Współpracy na rzecz wspólnej 

realizacji projektu „Budowa i modernizacja 

infrastruktury na szlaku wodnym Pisa – Narew” 

 



• Grudzień 2012 – konsultacje dotyczące 
pozyskania środków z Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 

• Styczeń 2013 – konsultacje dotyczące 
pozyskania środków w ramach Programu 
Europa dla Obywateli 

• Kwiecień 2013 r. – Związek zamierzał 
aplikować o środki Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Litwa – niestety ze 
względu na szczegółowe zapisy w regulaminie 
programu Związek nie mógł ubiegać się o 
dotację  
 



• Maj 2013  

- konsultacje w/s wpisania projektu „Budowa i ...” do 
indykatywnego wykazu indywidualnych projektów 
kluczowych RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020. 

-  konsultacje w/s wpisania projektu „Budowa i ...” do 
indykatywnego wykazu indywidualnych projektów 
kluczowych RPO Województwa Podlaskiego na lata 
2014 – 2020. 

- konsultacje w/s wpisania projektu „Budowa i ...” do 
indykatywnego wykazu indywidualnych projektów 
kluczowych RPO Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020. 
 



• Lipiec 2013  
– Konsultacje dotyczące pozyskania środków w ramach 

Małych Projektów – LGD Mazurskie Morze  
– MRR – konsultacje w/s ujęcia  projektu „Budowa i 

modernizacja infrastruktury na szlaku wodnym Pisa - 
Narew” w Strategii Rozwoju Kraju do roku 2020, 
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 
oraz  w Strategii Rozwoju Polski Wschodniej do roku 
2020 

- PARP – konsultacje w/s wsparcia projektu „Budowa i 
modernizacja infrastruktury na szlaku wodnym Pisa - 
Narew” oraz wskazania możliwych dla Związku 
mechanizmów finansowania projektu 
 



- Polskie Inwestycje Rozwojowe - konsultacje w/s 
wsparcia projektu „Budowa i modernizacja 
projektu na szlaku wodnym Pisa - Narew” oraz 
wskazania możliwych dla Związku mechanizmów 
finansowania projektu 

- Przegląd szlaku wodnego Pisa – Narew pod kątem 
spławności, przydatności do żeglugi, 
ewentualnych zniszczeń infrastruktury oraz 
nielegalnych wysypisk śmieci,  

- Prace nad wydaniem mapy szlaku wodnego Pisa - 
Narew 
 



• Wrzesień 2013 – udział w konferencji w 
Nowogrodzie - „Produkty turystyczne 
zaprogramowane na sukces. Szlak wodny im. 
Króla Stefana Batorego: Warszawa – Zamek 
Królewski: Wisła- Kanał Żerański – Kanał 
Królewski – Zalew Zegrzyński – Narew – 
Biebrza – Kanał Augustowski (Niemen); Wisła - 
Zalew Włocławski – Nogat  - Kanał Jagielloński 
– Elbląg – Zalew Wiślany (Morze Bałtyckie) – 
jako przykład ponadregionalnego produktu 
turystycznego. 

Zaprezentowanie szlaku wodnego Pisa – Narew 
 



• Październik 2013  

– Konsultacje z Prezydentem Miasta Łomży w/s 
nawiązania współpracy w zakresie inwestycji 
związanych z zagospodarowaniem szlaku 
wodnego rzeki Narwi 

– Konsultacje w/s przyjęcia Związku do Rady 
Programowej Szlaku Króla Stefana Batorego 

– Zgłoszenie uwag do Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia 

 



• Listopad 2013  

– KZGW – konsultacje w/s uregulowania i udrożnienia szlaku 
wodnego Pisa – Narew 

– Zgłoszenie uwag w związku z konsultacjami społecznymi 
dotyczącymi Mandatu Negocjacyjnego do Kontraktu 
Terytorialnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

– Zgłoszenie do udziału w konkursie na najlepszy pomysł 
biznesowy, organizowanego w ramach projektu „Sąsiedzi 
aktywnie wspierający przedsiębiorczość” w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013  

• Grudzień 2013 

- Wydanie mapy szlaku wodnego Pisa - Narew 

 



Przeszkody 
- Głównym warunkiem rozwoju turystyki wodnej jest 

jednak odpowiednia infrastruktura. Powinny więc 
powstać porty, przystanie, pola namiotowe, hotele, 
plaże i kąpieliska oraz punkty obsługujące grupę 
turystów przemierzających szlaki wodne. Inwestycje 
tego typu sporo kosztują. 

 W przypadku projektu Pisa-Narew mówimy o kwocie 
ok. 50/60 mln. zł na realizację zadań inwestycyjnych 
przewidzianych w strategii. 



- Mała ilość programów umożliwiających ubieganie się 
o dofinansowanie inwestycyjne dla wszystkich 
członków związku (zasięg terytorialny) 

  

 Rozwój Polski Wschodniej, 

 Polska-Litwa, 

 Polska-Litwa-Rosja, 

 Polska-Białoruś-Ukraina, 

 Regionalne Programy Operacyjne 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 



• Plusy / Minusy 

- Natura 2000 (opóźnia procedury lokalizacyjne 
i planistyczne, ale daje możliwości ubiegania 
się o środki zewnętrzne i pozwala na zdobycie 
dodatkowych punktów) 

- Zasięg terytorialny, długość szlaku, 

- Brak wsparcia i zainteresowania ze strony 
krajowych instytucji zajmujących się rozwojem 
turystyki. 

 



 

 

    Projekt „Pisa – Narew” to doskonały przykład 
współpracy międzyregionalnej, a jego efektem 

jest również wzmocnienie Szlaku Wodnego 
Króla Stefana Batorego, którego strategię 

opracowały wspólnie samorządy województw 
podlaskiego i mazowieckiego. 

 

 



 

 

Od marca 2014 r. Związek Gmin „Pisa – Narew” 
jest członkiem struktur Rady Programowej 
projektu turystyczno – rekreacyjnego p.n. 
„Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego”  

 



Szlak wodny Pisa – 
Narew łączy 
Wielkie Jeziora 
Mazurskie ze 
stolicą Polski 

    



W przyszłej perspektywie finansowania działania związane z turystyką nie 
znalazły się w priorytetach rozwojowych Komisji Europejskiej. Niemniej 
jednak, z informacji które posiadamy, projekt wpisuje się w regionalne i 

lokalne strategie rozwoju, np. na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju 
zasobów naturalnych oraz kulturowych. 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia istnieje możliwość 
dofinansowania projektów, które ukierunkowane są na tworzenie nowych i 

rozwój istniejących produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej 
ponadregionalnym. 

Beneficjentami tego typu projektów mogą być konsorcja członków inicjatyw 
klastrowych – natomiast jednostki samorządu terytorialnego i ich związki 

mogą się 
ubiegać o dofinansowanie jako członek konsorcjum. 

W ramach Programów Współpracy Transgranicznej Związek będzie mógł nadal 
występować jako beneficjent.  

 
 
 

 



. 

W ostatnich miesiącach Związek skupiał się na 
konsultacjach dotyczących pozyskiwania 

środków zewnętrznych oraz przygotowywał 
dokumentację pozwalającą na pozyskanie 

środków z budżetu Unii Europejskiej.  

W przyszłej perspektywie finansowania 2014 – 
2020 Programy Transgraniczne będą głównym 

zainteresowaniem  działań  

Związku. 

 

 


