Wrocław, 28.08.17 r.
Notatka służbowa z XIII spotkania
Zespołu ds. Żeglugi na Odrze

W dniu 25 sierpnia br. w godz. 14.00-16.00 zebrał się zespół Żeglugi na Odrze przy
Wojewodzie Dolnośląskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, tj. minister Jerzy Materna oraz
p. Monika Butryn-Niemiec – Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej, a także burmistrz
gminy Ścinawa – p. Krystian Kosztyła.
Tematy poruszane podczas spotkania:
1. Idea przygotowania projektów stopni wodnych i elektrowni Lubiąż, Ścinawa.
2. Koncepcja budowy parkingu przy porcie, na wjeździe do m. Ścinawa od strony mostu
na Odrze.
3. Temat żeglugi śródlądowej w nowej ustawie Prawo wodne.
4. Stan zaawansowania wykonania studium wykonalności modernizacji Odrzańskiej
Drogi Wodnej.
5. Międzynarodowa Konferencja na rzecz Odry we Wrocławiu.

Przebieg spotkania:
Po przywitaniu przybyłych, Dyrektor UŻŚ we Wrocławiu rozpoczął spotkanie
i przedstawił główny cel spotkania – potrzeba rozwoju śródlądowego wodnego transportu.
W pierwszej części spotkania Dyrektor UŻŚ omówił potrzebę przygotowania
projektów stopni wodnych i elektrowni Lubiąż i Ścinawa. Przedstawił zalety wynikające
z rozwoju śródlądowych dróg wodnych i tym samym transportu wodnego. Dodatkowo
omówił również problem braku realizacji inwestycji na śródlądowych drogach wodnych.
Następnie głos zabrał burmistrz gminy Ścinawa p. Krystian Kosztyla, który
przedstawił uczestnikom spotkania projekt zagospodarowania terenu przyległego do portu
w Ścinawie wraz z projektem parkingu. Całe przedsięwzięcie polega na budowie parkingu ze
135 miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, który będzie połączony
ze szlakami komunikacyjnymi, atrakcjami turystycznymi oraz stanowiskami informacyjnymi

dla zapewnienia spójności z publicznym transportem zbiorowym. Ponadto w ramach zadania
powstaną m.in: zatoka autobusowa, toaleta, stacja rowerowa oraz ciągi komunikacyjne.
Elementem uzupełniającym projektu jest zagospodarowanie zieleni miejskiej oraz wykonanie
systemu informacji komunikacyjnej.
W kolejnej części p. Jerzy Materna – sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej przedstawił w skrócie jakie zadania i funkcje zostały
przydzielone Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w wyniku przyjęcia
nowej Ustawy Prawo Wodne. Dodatkowo w swojej wypowiedzi p. Jerzy Materna przedstawił
również stan zaawansowania studium wykonalności modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej
do IV klasy żeglowności. Poinformował zebranych, że 7 listopada w ramach konferencji,
która odbędzie się we Wrocławiu zostaną również zorganizowane konsultacje społeczne
mające na celu zwiększenie udziału jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli firm
i armatorów zainteresowanych bądź związanych z odrzańską żeglugą w opracowywaniu
studium. Następnie p. Jerzy Materna wraz z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej
p. Janem Pysiem w imieniu swoim i pozostałych organizatorów poinformowali i wstępnie
zaprosili uczestników spotkania na Międzynarodową Konferencję na rzecz Odry, która
odbędzie się 16 listopada we Wrocławiu. Wśród uczestników poza przedstawicielami strony
polskiej udział wezmą również przedstawiciele z Czech i Niemiec.
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