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PRZEDMOWA

Odra w systemie rzek zachodniej i  rodkowej Europy zajmuje po Renie, !abie, Wi le, 

D"winie Zachodniej, Loarze i Tagu siódme miejsce ze wzgl#du na d$ugo % rzeki, czwarte 

pod wzgl#dem powierzchni dorzecza i trzecie ze wzgl#du na potencja$ powodziowy po 

Dunaju i Wi le. Niektórzy znawcy Odry i rzek europejskich podkre laj&, 'e Odra, co jest 

prawd&, jest mniejsza od Wo$gi, Dniepru, Peczory czy Dniestru. Nie zmienia to znaczenia 

Odry jako szlaku wodnego, którym od prawie 200 lat przewo'ono znaczne ilo ci towa-

rów. Ju' wówczas Odrza(ska Droga Wodna mia$a charakter mi#dzynarodowy, a 'egluga 

z biegiem czasu stawa$a si# coraz bardziej intensywna. Wymaga$o to szeregu prac regula-

cyjnych, m. in. w XIII wieku wybudowano ju' 20 jazów oraz kilka specjalnych upustów. 

)egluga na drodze swojego rozwoju napotyka$a tak'e szereg trudno ci. W XIV wieku 

Odra za spraw& Brandenburgii i Szczecina praktycznie utraci$a dotychczasowy charakter 

drogi wodnej. Zablokowana zosta$a inicjatywa budowy kana$u Odra – !aba i nie tylko, 

towary ze *l&ska do Frankfurtu przewo'ono drog& l&dow&. Podobne zjawisko obserwujemy 

równie' wspó$cze nie.

Pomimo tych trudno ci droga wodna ponownie odzyskiwa$a swoj&  wietno %. Prace 

regulacyjne na szerok& skal# rozpocz#to w XVIII stuleciu, zw$aszcza po powstaniu w 1746 

roku specjalnego Urz#du ds. )eglugi. W pracach regulacyjnych wyst#powa$o kilka etapów, 

a stan zbli'ony do obecnego droga wodna osi&gn#$a po up$ywie oko$o 100 lat (1819-1923).

W tym okresie dokonano kanalizacji górnej Odry, zestopniowano jej odcinek od Uj cia 

Nysy K$odzkiej do Wroc$awia, wybudowano stopie( wodny R#dzin. Kana$ Gliwicki wybu-

dowano w latach 1934-1939, za  stopie( wodny Brzeg Dolny w roku 1958. Trwa budowa 

stopnia wodnego w Malczycach. Odcinek Odry poni'ej Wroc$awia, obecnie poni'ej Brzegu 

Dolnego podobnie jak dzi  by$ w szczególnym zainteresowaniu ówczesnych w$adz wodnych. 

W 1885 roku pruska administracja wodna, jeszcze przed kanalizacj& górnej Odry rozpocz#$a 

prace maj&ce zapewni% na ca$ej trasie drogi wodnej równomiern& szeroko %, wyrównany 

spadek dna i utrzymanie jednolitych g$#boko ci. Na odcinku od Wroc$awia do uj cia Nysy 

!u'yckiej równolegle budowano porty, stawiano niezb#dne urz&dzenia i obiekty.

Nadmierna eksploatacja drogi wodnej, bez konserwacji i prac regulacyjnych sta$y si# 

powodem jej degradacji. Fatalne dla Odrza(skiej Drogi Wodnej by$y lata po roku 1973. Brak 

 rodków Þ nansowych a tak'e planu modernizacji pog$#bi$ proces degradacji, która zreszt& 

trwa do dnia dzisiejszego. Obecny fatalny stan drogi wodnej pilnie wymaga modernizacji. 

Maj&c na uwadze rozwój gospodarczy miast nadodrza(skich, rozwój ca$ego Nadodrza 

nale'y zrobi% wszystko aby przywróci% Odrza(skiej Drodze Wodnej jej mi#dzynarodowy 

charakter. Nie mo'e by% tak, 'e rozwa'ana jest tylko Odra graniczna, a mi#dzynarodowy 

charakter i najwy'sz& klas# 'eglowno ci ma Odra od miejscowo ci Ognica. Powinni my 

mówi% z dum& o Odrza(skiej Drodze Wodnej jako ca$o ci, 'e $&czy si# ona z europejsk& 

sieci& dróg wodnych, a nie to, 'e Szczecin posiada trzy kana$y: Kana$ Odra – Sprewa, kana$ 
Odra – Hawela oraz kana$ Hohensaaten – Friedrichsthaler – Wasserstrasse. Ten ostatni jest 

szczególnie kontrowersyjny.

Obecnie, nienajlepszy stan Odrza(skiej Drogi Wodnej zmobilizowa$ do dzia$ania 

wiele Þ rm i kompetentnych osób. Konferencja „Odrza(ska Droga Wodna – stan obecny 
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i perspektywiczny” mia$a na celu uzmys$owienie, a jednocze nie mobilizacj# wszystkich 

si$, zw$aszcza politycznych, samorz&dowych i administracji pa(stwowej, a tak'e Þ rm 

i przedsi#biorstw 'eglugowych, hydrotechnicznych skupiaj&cych swoje umys$y i dzia$ania 

dla przywrócenia Odrze, na ca$ej jej d$ugo ci, charakteru drogi mi#dzynarodowej, drogi 

$&cz&cej pó$noc Europy z po$udniem, Europ# Wschodni& z Zachodni&. Osi&gni#cie tych 

celów przywróci nadziej# mieszka(com Nadodrza, 'e równolegle nast#powa% b#dzie rozwój 

gospodarczy tych terenów i poprawa ich bytu.

Organizatorzy Konferencji ze smutkiem stwierdzaj&, 'e od pa"dziernika 2010 roku, 

t.j. Konferencji „Odrza(ska Droga Wodna”, stoimy w miejscu, pomimo, 'e odby$o si# 

wiele spotka(, nierzadko na wysokim szczeblu, wydano szereg, niekiedy kontrowersyjnych 

dokumentów – s& to tylko s$owa, s$owa, s$owa.

Przyk$adem mo'e by% projekt „ Za$o'enia projektu Ustawy Prawo wodne” opraco-

wane przez Ministerstwo *rodowiska. Dokument merytorycznie nie spe$ni$ oczekiwa( 

specjalistów w sferze gospodarki wodnej i zosta$ oprotestowany przez wi#kszo % instytucji.

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego *rodkowej Odry w dniu 27.11.2012 roku 

podj#$a uchwa$# negatywnie opiniuj&c& dokument w ca$o ci. Uchwa$# wraz z uzasadnie-

niem otrzyma$y najwy'sze W$adze Pa(stwowe i Samorz&dowe.

Prawd& jest, 'e wykonywanych jest wiele prac, ale na poziomie ekspertyz, opinii 

i ocen. W najbli'szej perspektywie, do roku 2020 wg wiceminister Anny Wypych-Na-

miotko w Dyspozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego b#d& wielkie  rodki unijne na 

doÞ nansowanie dróg wodnych.

Odmienne stanowisko zaprezentowa$ podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pan Maciej Jankowski. W pi mie do Marsza$ków RP 

stwierdzi$, 'e infrastruktura na rzekach jest zdegradowana i wymaga ogromnych nak$adów, 

i 'e nikt ich nie da i nawet nie my l& o takich projektach. )egluga *ródl&dowa jest zmar-

ginalizowana w Strategii i Rozwoju Transportu i praktycznie nie jest brana pod uwag#.

W rzeczywisto ci problem 'eglugi na Odrze, wpisanie ca$ej Odry do Transeuropejskiej 

Sieci Transportowej TEN-T le'y nie tylko w sferze zainteresowanych instytucji bran'owych 

oraz resortów ale oczekuj& tego gminy Nadodrza, powiaty i miasta. Z Odrza(sk& Drog& 

Wodn& wi&'& rozwój gospodarczy swoich regionów. Wyda$y one (III-V 2012) specjalne 

o wiadczenie, odnosz&c si# krytycznie, w sprawie niekorzystnego dla przysz$o ci 'eglugi 

na Odrze projektu rozporz&dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz&cego unijnych 

wytycznych rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej oraz wpisania ODW na list# 

inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T.

Równolegle grupa europos$ów z Panem Profesorem Ryszardem Legutko czyni$o sta-

rania w$&czenia ODW do programu europejskich korytarzy transportowych. Zdecydowany 

sprzeciw pos$ów sprawozdawców Komisji Europejskiej uniemo'liwi$ zej cie z IV do III 

klasy 'eglowno ci i w$&czenie Odry do Sieci TEN-T. Niestety, w tej sprawie nie odby$o si# 

nawet g$osowanie. Warunkiem Komisji Europejskiej wpisania Odry w Sieci TEN-T jest 

osi&gni#cie na Odrze IV klasy 'eglowno ci oraz opracowanie, wspólnie ze stron& czesk&, 

studium wykonalno ci dla Odry uwzgl#dniaj&cego budow# kana$u Odra – Dunaj – !aba.

Istotnym dokumentem opublikowanym 26.11.2012 roku by$o Stanowisko Konwentu 

Marsza$ków Województw RP w sprawie podj#cia dzia$a( na rzecz udzia$u Polski w Euro-

pejskiej Polityce Transportowej w zakresie 'eglugi  ródl&dowej oraz uj#cia kluczowych 

odcinków polskich dróg wodnych w Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T 
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i uwzgl#dnienie ich w znacznie szerszym zakresie strategii rozwoju transportu w Polsce. 

W Stanowisku Konwent Marsza$ków Województw RP m.in. zwraca si# do Rz&du Polskiego 

z pro b& o przygotowanie koncepcji rewitalizacji wa'nych  ródl&dowych szlaków wod-

nych uj#tych w Konwencji AGN i z nimi powi&zanych, ze szczególnym uwzgl#dnieniem 

Odrza(skiej Drogi Wodnej (E-30) wraz z Kana$em *l&skim, Wis$y na odcinku Gda(ska do 

Warszawy (E-40), Górnej Wis$y i na drodze wodnej Wis$a-Odra (E-70) oraz przed$o'enie 

go Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu w celu zweryÞ kowania mo'liwo ci 

korzystania przez Polsk# ze  rodków unijnych, przeznaczonych na podnoszenie sprawno ci 

i efektywno ci transportu wodnymi drogami  ródl&dowymi.

Stanowisko Marsza$ków Województw RP uzyska$o szerokie wsparcie ró'nych organi-

zacji i instytucji. Uchwa$# wspieraj&c& ten dokument podj#$y Rady Gospodarki Wodnej Re-

gionów Wodnych Ma$ej Wis$y, Górnej Wis$y, Górnej Odry i *rodkowej Odry, dzia$aj&cych 

przy Regionalnych Zarz&dach Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Krakowie i Wroc$awiu. 

W uzasadnieniu Rady Regionów Wodnych zwracaj& si# do Rz&du Polskiego o podjecie 

prac umo'liwiaj&cych uzyskanie na Odrze IV klasy 'eglowno ci. Uchwa$y skierowano do 

Prezydenta RP, Premiera Rz&du RP, Marsza$ków Sejmu i Senatu, Ministrów oraz Urz#-

dów Wojewódzkich i Marsza$kowskich, organizacji i instytucji. Reakcj# na tre % uchwa$ 
mo'na okre li% jako s$ab&. Krajowy Zarz&d Gospodarki Wodnej poinformowa$, 'e do roku 

2015 Odrza(sk& Drog# Wodn& przystosuje si# do III klasy 'eglowno ci poprzez remont 

74 ostróg (od Brzegu Dolnego do uj cia Nysy !u'yckiej) oraz likwidacj# 6 przemia$ów. 

Prace te b#d& wspó$Þ nansowane przez Uni# Europejsk& ze  rodków Funduszu Spójno ci 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i *rodowisko.

Nale'y si# jednak zastanowi% czy budowa Odry do III klasy 'eglowno ci, a nast#pnie 

ewentualna modernizacja do klasy IV jest w$a ciwym kierunkiem post#powania. W Europie, 

a tak'e w Polsce brak statków, które mog& p$ywa% po drogach wodnych III klasy. Odra 

b#dzie wi#c w&skim gard$em i nie zespoli rzeki z zachodnioeuropejsk& sieci& dróg wodnych.

Postulujemy, aby wreszcie przywróci% 'egludze  ródl&dowej nale'yte jej miejsce 

w strukturze gospodarki Pa(stwa, a tak'e krajowym i europejskim systemie dróg wod-

nych. Nale'a$oby utworzy% tak'e ramy prawne, aby wyznaczone na terytorium Polski trzy 

mi#dzynarodowe drogi wodne E-30, E-40 i E-70 zacz#$y funkcjonowa% w rzeczywisto ci. 

Organizatorzy Konferencji uwa'aj&, 'e w obecnej sytuacji nale'y bezzw$ocznie przygoto-

wa% post#powanie administracyjne celem przyst&pienia Polski do ratyÞ kacji EKG – ONZ 

z 19.01.1996 roku o Europejskich Drogach Wodnych Mi#dzynarodowego Znaczenia (Eu-

ropean Agreement on Main Inland Waterways of International Importance).

Podpisanie tej umowy z jednej strony b#dzie skutkowa% w$&czeniem Odrza(skiej Drogi 

Wodnej do europejskiego systemu sieci dróg wodnych TEN-T, z drugiej za  przygotowa-

niem wielu inwestycji, w tym budowa Kana$u *l&skiego, a tak'e kana$ów Odra – Dunaj 

– !aba. Inwestycje te maj& szans# w znacznym stopniu by% Þ nansowane ze  rodków Unii 

Europejskiej.
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