Wrocław, 02.11.2016 r.

Notatka służbowa z X spotkania
Zespołu ds. Żeglugi na Odrze

W spotkaniu Zespołu ds. Żeglugi na Odrze przy Wojewodzie Dolnośląskim w dniu 31
października, udział wzięli :
1. Joanna Przybyszewska – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2. Teresa Szczerba – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
3. Piotr Maryński – Rada Miejska Wrocławia
4. Eugeniusz Piotrowski – Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
5. Jan Pyś – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Tematy poruszane podczas spotkania :
1. Górna Odra – min. głębokość tranzytowa
2. Stopień wodny Malczyce – dokończenie inwestycji
3. Stopień wodny Mieszczański – dokończenie inwestycji
4. Interpelacja do Rady Miasta w sprawie Muzeum Odry
5. Wnioski, uwagi i inne
Pierwszym tematem poruszonym podczas spotkania było :
1.

Głębokość tranzytowa na Górnej Odrze

Pani Teresa Szczerba poinformowała o głębokościach tranzytowych jakie zostały spełnione,
zgodne z zapotrzebowaniem na przewozy węgla, zgłoszone przez O.T. LOGISTICS. Jednak jak
dotąd firma nie wywiązała się z zapowiedzi i w dalszym ciągu nie przewozi węgla. Aby wyjaśnić
sytuację RZGW skierowało pismo do firmy, w celu wyjaśnienia niewywiązania się z umowy. Nie
wiadomo dlaczego O.T. LOGISTICS tak do tego podchodzi, tym bardziej,że firmie bardzo zależało

na dostosowaniu parametrów rzeki do przewozów węgla.,dodała Pani Szczerba.
Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania było:
2. Stopień wodny Malczyce – dokończenie inwestycji

Według zespołu najskuteczniejszym sposobem dokończenia budowy stopnia wodnego Malczyce
jest stworzenie specustawy. Pan Jan Pyś przygotował projekt specustawy, który został
przedstawiony wszystkim członkom zespołu, do zapoznania się i ewentualnego zweryfikowania.
Pani Teresa Szczerba oznajmiła, że na dalszą realizację zostały uruchomione środki finansowe z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do końca bieżącego roku, na
inwestycje zostało przeznaczone 14 mln zł . Dalsze plany i decyzje finansowe w tej sprawie
rozstrzygnięte będą w styczniu 2017 roku, gdy wejdzie w życie ustawa prawo wodne. Pan
Eugeniusz Piotrowski, zapytał o aktualność dokumentacji , na co Pani Szczerba odpowiedziała,że
cała dokumentacja stopnia wodnego Malczyce jest jak najbardziej aktualna.

3. Stopień wodny Mieszczański
Pani Teresa Szczerba oznajmiła, iż projekt porozumienia z miastem poszedł 24 sierpnia i niestety do
dziś miasto go nie podpisało, pomimo iż prawnicy odnieśli się do tego pozytywnie. Aby wszystko
zaczęło funkcjonować, potrzeba 1,5 mln zł. Pan Radny Piotr Maryński poinformował,że miasto
zaczyna prace budżetowe na 2017 r. i będzie okazja ku temu aby zainterweniować w tej kwestii i
przyspieszyć proces pozyskania na ten cel potrzebnych funduszy, oczywiście jest to uzależnione od
decyzji prezydenta miasta i środków pieniężnych jakie może na to przydzielić. Stopień ten zostanie
wykorzystany głównie dla celów turystycznych i rekreacyjnych.

4. Muzeum Odry

Zespół zajął swoje stanowisko w sprawie Muzeum Odry we Wrocławiu i wystosował pismo do
Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza a także Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia
Jacka Ossowskiego. Ze względu na fakt, iż władze miasta w żaden sposób nie odniosły się do
wniosku, zespół zwrócił się do Pana Radnego Piotra Maryńskiego o interpelacje do Rady Miasta w
tej sprawie. Pan Radny oznajmił, że ruszyła procedura przystąpienia do realizacji planu

zagospodarowania przestrzennego, w którym miejsce na Muzeum Odry się jest przeznaczone.
Dodał także,że poinformuje zespół gdy tylko sprawa ruszy dalej.

Zespół rekomenduje :
1. Uwzględnienie przez władze miasta przesłanego stanowiska w sprawie muzeum Odry i jego
upublicznienie
2. Należy wytypować na Wrocławskim Węźle Wodnym i „zarezerwować” obszary kluczowe
dla transportu wodnego oraz dla gospodarczego wykorzystania Odry.

Na zakończenie Pan Jan Pyś podziękował zebranym za przybycie i poświęcony czas a także
przypomniał o kolejnym posiedzeniu zespołu, które odbędzie się 1 grudnia br.

