Cele i zadania Zespół ds. Żeglugi na Odrze
§1
1. Cel jaki wskazała Pani Beaty Szydło Prezes Rady Ministrów w expose sejmowym brzmi:
Chcemy, by polskie rzeki stały się wielkimi drogami, po których będą płynąć pełne towarów barki zwodowane w
rodzimych stoczniach.
2. Realizując cel określony w ust.1 Pani Premier powołała Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
3. Priorytetem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka jest modernizacja Odrzańskiej
Drogi Wodnej do parametrów międzynarodowych oraz współpraca w tym zakresie z państwami nadodrzańskimi.
§2
1. Województwo Dolnośląskie pełniło ważną rolę w rozwoju a także w pielęgnowaniu wielowiekowych tradycji
transportu rzecznego na Odrze.
2. W stolicy Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu miały siedziby liczne instytucje związanych z transportem po
Odrze.
§3
1. Mając na uwadze cele określone w § 1 a także uwarunkowania o których mowa w § 2, wspierając działania Rządu
RP Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak powołuję Zespół ds. Żeglugi na Odrze.
2. Na czele Zespół ds. Żeglugi na Odrze stoi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, członkami zespołu są:
1.

prof. Andrzej Bujak

- Instytut Logistyki WSB Wrocław

2.

Piotr Maryński

- Radny Rady Miejskiej Wrocław

3.

Andrzej Podgórski

- Stowarzyszenie Rada Kapitanów

4.

Joanna Przybyszewska

- Pełnomocnik Marszałka ds Odry

5.

dr Jan Pyś

- Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

6.

Waldemar Rybicki

- Stowarzyszenie Absolwentów TŻŚ

7.

Teresa Szczerba

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
§4

1. Zadaniem Zespołu ds. Żeglugi na Odrze będzie wspieranie działań Wojewody Dolnośląskiego dla realizacji celu
Rządu RP określonego w § 1 ust. 3.
2. Szczegółowe zadania Zespołu ds. Żeglugi na Odrze będą poległy między innymi na:
1) szukaniu rozwiązań mających na celu przerwanie aktualnego regresu żeglugi na Odrze;
2) wskazywaniu pozatransportowych form gospodarczego wykorzystania Odry;
3) sygnalizowaniu konieczności podejmowania inicjatyw uwzględniających uzupełniające się funkcje rzeki takie
jak: transport wodny, przeciwdziałanie suszom i powodziom, hydroenergetyka, turystyka wodna, walory
środowiskowe w tym lokalizacja stopni wodnych, zbiorników retencyjnych, stoczni, portów, centrów
dystrybucji itp;
4) współpracy międzynarodowej w zakresie Odry;
5) promocji żeglugi na Odrze.
3. Zadania, o których mowa w ust. 2 Zespołu ds. Żeglugi na Odrze będzie mógł realizował przez współpracę z innymi
organizacjami i instytucjami, których przedmiotem działania jest Odra.
4. Zadania określone w ust. 2 Zespołu ds. Żeglugi na Odrze będzie realizował przez przygotowanie Wojewodzie
Dolnośląskiemu propozycji odpowiednich form sposobu działania lub podjęcia odpowiedniego stanowiska czy
wyrażenia opinii.

