Wrocław dn. 20 czerwca 2016

Notatka służbowa z VII spotkania
Zespołu ds. Żeglugi na Odrze
W spotkaniu Zespołu ds. Żeglugi na Odrze przy Wojewodzie Dolnośląskim w dniu 20 czerwca 2016 r. w godz.
13.00 - 15.00 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyli:
1.

Joanna Przybyszewska – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2.

Czesław Szarek za Andrzeja Podgórskiego– Rada Kapitanów

3.

Jan Pyś - Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

4.

Jacek Drabiński za Teresę Szczerbę - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

5.

Andrzej Bujak – Instytut Logistyki WSB

a także Goście Zespołu (załącznik do Notatki).
6.

Emilia Skupień – Politechnika Wrocławska

7.

Piotr Misiak – Miasto Wrocław

Spotkanie poświęcone było problematyce Wrocławskiego Węzła Wodnego. Tematy poruszane podczas spotkania to:
1.

Lokalizacja we Wrocławiu nowego portu rzecznego – Centrum Logistyczne Wrocław

2.

Sytuacja Śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu.

3.

Plan zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Węzła Wodnego i terenów nadbrzeżnych

4.

Informacja na temat wpisania Wrocławskiego Węzła Wodnego do katalogu dróg wodnych

5.

Wrocławskie Centrum Wodne – służb publicznych

6.

Organizacja cyklicznego festynu odrzańskiego - Dni Odry i Morza pn zaproponowaną przez wrocławskich
szantmenów: Wrocław żąda dostępu do Morza.

Spotkanie rozpoczął Jan Pyś, który przywitał zebranych i przeprosił za nieobecność Pana Wojewody w jego imieniu.
Pan Wojewoda przebywał na urlopie i życzył Zespołowi ŻnO owocnych obrad. Pyś poinformował, że w wyniku
wcześniejszych konsultacji między członkami Zespołu została wybrana tematyka obecnego spotkania. Pierwszym
tematem jest:
Lokalizacja we Wrocławiu nowego portu rzecznego – Centrum Logistyczne Wrocław
Spotkanie Zespołu zaczęto od prezentacji dotyczącej lokalizacji portu we Wrocławiu, przygotowanej przez dr Jana
Pysia. Pyś poinformował, że potrzeba lokalizacji we Wrocławiu portu rangi międzynarodowej wynika z Europejskiej
Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych/Europejskiej Komisji Gospodarczej w sprawie dróg żeglugowych o
międzynarodowym znaczeniu (AGN) z 1996. W Konwencji oprócz strategicznych dróg wodnych wymienione są także
strategiczne porty w tym port we Wrocławiu. Pyś przypomniał, że Rząd RP do końca bieżącego roku podpisze
Konwencję AGN. Dalej podkreślił, że największe europejskie centra logistyczne to porty morskie i porty rzeczne.
Poinformował, że centrum logistyczne powinno charakteryzować się pewnymi cechami. Centrum logistyczne to: (1)
wyspecjalizowana struktura gospodarcza (2) zorganizowana na zwartym obszarze (3) na którym działa duży zbiór
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podmiotów specjalizujących się w usługach logistycznych i produkcyjnych (4) jest swoistego rodzaju punktem styku
popytu i podaży usług logistycznych, transportowych, produkcyjnych i dystrybucyjnych (5) i przede wszystkim ma
charakter publiczny. Pyś zadał pytanie: Czy Wrocław jest dobrym miejscem do lokalizacji centrum logistycznego. Pyś
poinformował, że miasto Wrocław zaproponowało na lokalizację centrum logistycznego okolice stopnia wodnego
Rędzin.
Głos w sprawie zabrał Pan Czesław Szarek. Jego zdaniem, lokalizacja portu we Wrocławiu to zły pomysł uważa, że to
Czernica powinna być miejscem lokalizacji takiego centrum. Jako reprezentant terenu Śląska, zwrócił uwagę także na
fakt, iż Śląsk mocno integruje się z Odrą i chce zainwestować w Odrzańską Drogę Wodną. Poinformował, że
organizacje wzdłuż Odry tworzą inicjatywy budowy infrastruktury żeglugowej, które to elementy infrastruktury mają
szansę zafunkcjonować w wymiarze międzynarodowym.
W sprawie centrum logistycznego wypowiedział się także Pan Andrzej Bujak, który uważa, że warunkiem powstania w
mieście portu jest przeznaczenie na ten cel bardzo dużej przestrzeni, dobre połączenie w kategoriach drogowych,
kolejowych i lotniczych, a także określony właściciel. Informacja, że na lokalizację centrum logistycznego planowana
jest okolica stopnia wodnego Rędzin jest mało precyzyjna, gdyż nie wiadomo jakie tereny są przeznaczone na
lokalizację (np.: rolne, specjalnej ochrony przyrody) i jakie z tym będą się wiązały bariery.
Do dyskusji dołączył Pan Piotr Misiak reprezentujący miasto Wrocław, który uważa, że to miejsce jest właściwe,
argumentując faktami takimi jak: bliskość autostrady jest niezbędna dla centrum logistycznego, dodatkowym atutem
jest bliskość lotniska oraz spełnia kryteria wystarczającej ilości przestrzeni do ewentualnej rozbudowy.
Pan Czesław Szarek powiedział, że zarówno centrum logistyczne jak i transport rzeczny będzie funkcjonować, jeśli
usługi będą miały potencjalnego nabywcę i tym nabywcą będą ludzie, którzy będą chcieli funkcjonować w zawodzie i
wokół tego wszystkiego.
Pan Jacek Drabiński z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dodał, że umiejscowienie portu np. w
dzielnicy Rędzin z logistycznego punktu widzenia jest odpowiednią lokalizacją, natomiast podczas przygotowania
inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty środowiskowe. Wskazywana lokalizacja dotyczy obszaru
Natura 2000. Projekt Modernizacji WWW jest doskonałym przykładem, że realizacja inwestycji na obszarach
naturowych jest jak najbardziej możliwa.
Zespół rekomenduje:
Przygotowanie ogólnych informacji na temat warunków i lokalizacji centrum logistycznego, których inicjatorem i
koordynatorem będzie Gmina Wrocław. Zdaniem Zespołu należy rozpocząć proces rozmów ze wszystkimi
samorządami nadodrzańskimi, które myślą o lokalizacji na swoich terenach portów lub innej punktowej infrastruktury
logistycznej, która będzie korzystała z transportu rzecznego i przyszłej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Kolejny temat to:
Sytuacja Śluzy Mieszczańskiej we Wrocławiu
Śluza Mieszczańska we Wrocławiu to jedna z dwóch najstarszych śluz w mieście. Śluza w latach 1945-2004 była
zamknięta. Do tej pory zlokalizowana jest na akwenie, który nie ma statusu drogi wodnej. Śluzę wyremontowano w
roku 2004 i do 2007 r. służyła incydentalnie do uprawiania turystyki i sportu.
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W dniu 22 września 2007 r. podczas śluzowania miało miejsce niebezpieczne zdarzenie, po którym dyrektor urzędu
żeglugi śródlądowej zabronił korzystania ze śluzy do czasu poprawienia warunków bezpieczeństwa żeglugi. Niestety
remont śluzy Mieszczańskiej prowadzony po zdarzeniu nie uwzględnił w pełni podstawowych zaleceń dyrektora urzędu
żeglugi śródlądowej we Wrocławiu do których należało m.in. (szczegóły w protokole w sprawie wypadku żeglugowego):
 Brak urządzeń cumowniczych
 Nie wystarczająca ilość drabinek
 Brak stałego wyposażenia ratowniczego
 Brak odpowiednich zabezpieczeń urządzeń sterujących śluzą w tym modernizacji napędów zamknięć systemu
napełniania i opróżniania śluzy.
 Brak oznakowania nawigacyjnego śluzy
Niedociągnięcia i braki zostały potwierdzone podczas wizji lokalnej śluzy Mieszczańskiej w dniu 9 czerwca 2016 r.
zorganizowanej z inicjatywy Wrocławskiego Forum Rzecznego.

Pyś poinformował, że wielokrotnie interesował się

brakiem prac remontowych na śluzie (począwszy od pisma do RZGW Wrocław z 2008 roku nr Wr-RAF-051/7/08). Pyś
uważa, że remont i szybkie uruchomienie śluzy korzystne byłoby dla wodniaków oraz służb czuwających nad
bezpieczeństwem gdyż:
 Stworzy najkrótsze połączenie między przeciwległymi częściami miasta. Ta rola śluzy ma ogromne znaczenie
dla bezpieczeństwa żeglugi, gdyż pozwala na szybkie przemieszczanie się sprzętu pływającego. Obecnie
opłynięcie miasta trwa kilka godzin.
 Zrealizuje kolejny etap otwarcia dla żeglugi zamkniętego od 1945 r. akwenu tzw. Śródmiejskiego Węzła
Wodnego, a przywróconego do żeglugi w 2007 r.
 Zaktywizuje ruch sportowo-turystyczny w rejonie Starego Miasta we Wrocławiu.
 Korzystającym pozwoli na poznawanie historycznej infrastruktury zarówno żeglugowej jak i miejskiej.
 Dopełni oddanie do użytku . śluzy Mieszczańskiej częściowo uruchomionej w 2004 r.
 Pozwoli uniknąć dewastacji wyremontowanej w tamtym rejonie infrastruktury żeglugowej: śluza, nabrzeża,
awanporty.
Śluza może być otwarta po wypełnieniu wyżej wskazanych warunków bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej.
Jacek Drabiński w imieniu Dyrektora RZGW oświadczył, że uruchomienie Śluzy jest możliwe wariantowo:
Wariant I – (jeszcze w bieżącym sezonie nawigacyjnym): wyposażenie śluzy w urządzenia do cumowania,
oznakowanie śluzy (m.in. ograniczenia głębokości na progu śluzy), wpisanie do rejestru dróg wodnych i wzięcie
współodpowiedzialności za dopuszczenia do żeglugi obiektu przez UŻŚ;
Wariant II – remont śluzy poprzez wybudowanie dodatkowych wrót od strony wody dolnej + realizacja zakresu
Wariantu I. Drabiński poinformował, że w dniu 21 czerwca 2016 r. Odbędzie się spotkanie w RZGW z
przedstawicielem Miasta Wrocław.
Pani Teresa Szczerba uzupełniając niniejszą notatkę napisała: na wniosek przedstawicieli Wrocławskiego
Forum Rzecznego RZGW we Wrocławiu, przy udziale Urzędu Miasta Wrocławia i Urzędu Żeglugi Śródlądowej,
rozpoczął działania zmierzające do przywrócenia żeglowności na tym odcinku. Ustalono, że podstawową kwestią do
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rozwiązania przez UŻŚ jest prawne usankcjonowanie czasowego dopuszczenia obiektu do żeglugi. Ponadto trwają
obecnie rozmowy RZGW z Urzędem Miasta w sprawie porozumienia dotyczącego finansowania aktualizacji
dokumentacji projektowej na modernizację śluzy. Z kolei Wrocławskie Forum Rzeczne zobowiązało się do
sfinansowania projektu urządzeń cumowniczych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, w tym zgody konserwatora
zabytków.
Zespół rekomenduje:
Jak najszybsze przystąpienie do prac na śluzie Mieszczańskiej, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa
użytkowników śluzy oraz oddanie jej do użytku mieszkańcom, służbom i innym użytkownikom jeszcze w bieżącym
sezonie żeglugowym.
Dalej Zespół ds. Żeglugi na Odrze dyskutował o:
Planie zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Węzła Wodnego i terenów nadbrzeżnych
Wejścia miasta na rzeki wymaga zagospodarowania przestrzeni nadbrzeżnych zarówno od strony lądu jak i od strony
wody. Już teraz widać zmniejszające się możliwości Wrocławskiego Węzła Wodnego w porównaniu z działalnościami
jakie zainteresowani chcą prowadzić nad i na akwenach. Wrocławski Węzeł Wodny to szereg akwenów i znaczna ilość
infrastruktury liniowej i punktowej.
Infrastruktura punktowa
1.

Mariny, postoje dla małych statków na długi postój zaopatrzone w podłączenia do prądu i wody pitnej,
śmietniki, oświetlenie, zdawanie fekaliów, miejsca umożliwiające tankowanie w paliwo sprzętu pływającego.

2.

Miejsca do spuszczania małych statków i sprzętu pływającego na wodę tzw slipy.

3.

Przystanie dla statków pasażerskich.

4.

Postoje z infrastrukturą dla statków małych i dużych przy śluzach.

5.

Przystanki dla tramwaju wodnego oraz na krótki postój małych statków.

6.

Miejsca przeznaczone na restauracje i kawiarnie na wodzie.

7.

Stocznie, warsztaty naprawcze sprzętu pływającego.

8.

Nabrzeża przeładunkowe.

9.

Przepławki dla małych statków na stopniach wodnych.

10. Ambony dla wędkarzy,
11. Placówki – bezpieczeństwa na wodzie (Policja, UZS, WOPR służby zainteresowane np. Straż Pożarna, Straż

Miejska, Straż Rybacka).

Infrastruktura liniowa
1.

Akweny przeznaczone na rekreację motorowodną - skutery, szybkie motorówki, narciarstwo wodne.

2.

Akweny przeznaczone na rekreację żeglarską i kajakową.

3.

Akweny przeznaczone na sporty wioślarskie i kajakowe.

4.

Akweny przeznaczone na sporty żeglarskie.
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5.

Tor dla kajakarstwa górskiego przy jazie Opatowice.

6.

Akweny dla początkujących wodniaków - kursy, szkolenia, młodziki.

7.

Akweny i nabrzeża przeznaczone na osiedla domów na wodzie.

8.

Akweny i nabrzeża przeznaczone na hotele pływające tzw botele.

9.

Akweny i tereny przywodne przeznaczone na działalność kulturalną, spektakle, widowiska, akcje plenerowe.

10. Tereny przywodne przeznaczone na plaże miejskie w tym np. baseny, kawiarnie, grille.
11. Akweny i tereny przeznaczone na porty, centra logistyczne np. towary masowe, spożywcze, kontenery,

materiały niebezpieczne paliwa, gazy, śmieci
12. Kanały żeglugowe.
13. Akweny spełniające rolę portów zimowych dla statków
14. Kanały przeciwpowodziowe.

Tworząc plan zagospodarowania akwenów i terenów przywodnych należy wprowadzić pewne zasady wyboru
proponowanych lokalizacji wynikające z bezpieczeństwa żeglugi a także z funkcjonalności tych lokalizacji. Oto zasady
lokalizacji infrastruktury wodno-żeglugowej na Wrocławskim Węźle Wodnym:
1.

Domy na wodzie – miejsca na całoroczny postój (bez znacznych wahań poziomów wody i pochodu lodów)

2.

Mariny – wykorzystane stare zatoki i wyrobiska

3.

Kawiarenki – lokalizacje uwarunkowane historycznie: Wilhelm Hafen (okolice Bartoszowic) Stare Miasto

4.

Nabrzeża dla łodzi – publiczne nabrzeża w różnych miejscach miasta

5.

Schroniska (zimowiska, porty zimowe) - miejsca zimowego postoju statków odporne na pochód lodów

6.

Slipy – miejsca do podnoszenia z wody i zrzucania na wodę małych statków

7.

Tor Wioślarski – Kanał Powodziowy

8.

Plaże i kąpieliska – wykorzystanie polderów zalewowych w granicach miasta

9.

Przystanki – odrestaurowanie istniejących schodów i przystani przy wrocławskich nabrzeżach. Budowa
nowych

10. Centra logistyczne – budowa na obrzeżach miasta centrów obsługujących transport wodny, kolejowy i

drogowy.
11. Międzynarodowa Droga Wodna – przygotowania do budowy drogi wodnej przynajmniej IV klasy.

Ze względu na wzrost zainteresowania turystyką wodną, a także polityką Rządu RP zmierzającą do rozbudowy
Odrzańskiej Drogi Wodnej do minimum IV klasy żeglowności środowiska związane z żeglugą śródlądową coraz
częściej domagają się uporządkowanego rozwoju obszarów wodnych i nadwodnych we Wrocławiu. Problematyka
zagospodarowania akwenów i terenów przywodnych jest ważnym zagadnieniem nie tylko administracji państwowej.
Ważnym zagadnieniem planistycznym jest wielofunkcyjność akwenów, które jednocześnie powinny być bezpieczne,
gospodarczo użyteczne i sprzyjać wypoczynkowi mieszkańców. Istotne staje się uporządkowanie spraw wodnych i
stworzenie planu zagospodarowania akwenów i terenów przywodnych Wrocławskiego Węzła Wodnego. Taki plan
powinien uwzględniać lokalizację kanałów żeglugowych (minimum IV klasy żeglowności),

portów (centrów

logistycznych), postojowisk, zimowisk, przeładowni, stoczni, kanałów przeciwpowodziowych, miejsc do poboru wody,
paliwa, zdawania ścieków ze statków, przystanków tramwaju wodnego, slipów, marin, plaż itp. Architektura
infrastruktury wodnej powinna nawiązywać do wodniackich tradycji miasta. Aby powstał plan wielofunkcyjnego
korzystania z

Wrocławskiego Węzła Wodnego konieczne jest zainicjowanie takiego działania, co powinna
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zaaranżować Gmina Wrocław oraz współpraca administracji publicznej (rządowej i samorządowej), podmiotów
gospodarczych oraz stowarzyszeń zainteresowanych projektem.
Pyś poinformował, że w latach 2012-2013 działała komisja składająca się z reprezentantów Gminy Wrocław, RZGW
oraz UŻŚ. Efektem pracy komisji była mapa lokalizacji we Wrocławiu wskazanych powyżej działań związanych z
żeglugą śródlądową. Niestety mapa nie podlegała konsultacjom społecznym, a także żadna z instytucji nie zobowiązała
się do realizacji zaplanowanych lokalizacji.
Pyś zadał zebranym pytanie: Co z mapy lokalizacji powinno wynikać dla użytkowników? Jaką mapa lokalizacji czy plan
zagospodarowania akwenów i terenów przywodnych powinny mieć rangę i formę, aby można było mówić o
skutecznych efektach takich dokumentów?
Pani Joanna Przybyszewska, zaproponowała aby przedstawiony dokument (mapa lokalizacji) trafiła do koncepcji
planistycznej miasta i do Biura Rozwoju Wrocławia.
Pan Piotr Misiak reprezentujący Gminę Wrocław poinformował, że mapę lokalizacji traktuje jako bazę, gdyż jest ona
efektem prac wielu specjalistów. Nadmienił, iż jest to opracowanie, z którego można czerpać wiedzę oraz posługiwać
się pomocniczo przy wydawaniu opinii.
Kolejne pytanie: Czy Zespół uważa, że mapa lokalizacji jest dokumentem skończonym i czy Zespół ds. Żeglugi na Odrze
będzie chciał wyrazić swoje opinie na temat poszczególnych lokalizacji?
Pani Joanna Przybyszewska uznała, że konieczne jest końcowe opiniowanie lokalizacji poszczególnych inwestycji,
gdyż społeczeństwo może mieć różne oczekiwania, które mogą być zupełnie nierealne.
Pan Andrzej Bujak, zaznaczył, iż kluczowym elementem jest podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących
realizacji inwestycji, nie tylko zaznaczenie lokalizacji na mapie. Każda propozycja lokalizacji może ulec zmianie przy
ruchach organizacyjnych i kadrowych w instytucjach, które opiniują lokalizacje w tym w Radzie Miejskiej.
Pan Piotr Misiak stwierdził, że popiera koncepcje skonstruowania spójnej strategii rozwoju rzek i terenów
przybrzeżnych na terenie Wrocławia. Dużo pracy już zostało wykonane, warto byłoby wykorzystać obecne ustalenia,
uaktualnić je o najnowsze potrzeby i przygotować wartościowy materiał do realizacji na kolejne kilka lat.
Pan Andrzej Bujak dodał także, że bezwzględnie potrzebne są także nabrzeża, dla postoju motorówek lub kajaków a
przede wszystkim miejsca te powinny być wyposażone w infrastrukturę: prąd, śmietniki, koła ratunkowe, woda, paliwo
itp. We Wrocławiu nie ma także publicznych przystani, wszystkie są prywatne albo niedostępne. Bujak uważa, że
ważna jest także realizacja przedsięwzięcia, które ogólnie nazywane jest tramwajem wodnym we Wrocławiu.
Temat tramwaju wodnego we Wrocławiu zainteresował zebranych. Głos w tej sprawie zabrał Piotr Misiak, który
poinformował, iż od kilku miesięcy trwają rozmowy i ustalenia nad koncepcją tramwaju wodnego. Temat jest szeroko
konsultowany z uwzględnieniem opinii społecznej. Obecnie rozmowy dotyczą ustalenia trasy lub kilku tras tramwaju
wodnego. Ważne aby tramwaj wodny spełniał swoją podstawową funkcję czyli aby był alternatywą dla pozostałych
form transportu w mieście. Misiak podkreślił, że można czerpać inspiracje z innych miastach typu: Bydgoszcz, Londyn
czy Amsterdam. Wszystko jednak musi być poprzedzone analizą rynku.
Dalej zabrał głos pan Andrzej Bujak, który poinformował, że ważnym problemem jest także lokalizacja muzeum Odry.
Zaproponował, aby w tym zakresie podjąć współpracę z Muzeum Wody we Wrocławiu, które w ramach swoich
ekspozycji powinno mieć część poświęconą Odrze. Wskazał, że w mieście jest kilka muzealnych obiektów
pływających, które są w posiadaniu m.in Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. Te pływające eksponaty oraz inne
powinny być wyeksponowane na stałej wystawie znajdujące się w basenie portu węglowego przy wodociągach
miejskich oraz basenie ujścia rzeki Oławy tj w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Wody przy wrocławskich
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wodociągach. Wystawa ta będzie jedyną tego rodzaju w Polsce. Baseny dla ekspozycji powinny być przygotowane
przez miasto i oddane do użytkowania na pewnych warunkach właścicielom pływających eksponatów. Przy
modernizacji basenów należy mieć także na uwadze to, że część z eksponatów pływa i baseny powinny spełniać
warunki związane z bezpieczną żeglugą.
Jacek Drabiński wskazał, że w ramach realizacji modernizacji WWW przy współpracy z MKZ odrestaurowano i
wyeksponowano elementy hydrotechniczne m.in. na Jaz Wrocław I, jaz Psie Pole, jaz Zacisze, Śl. Rędzin. Ponadto przy
współpracy z TAURON w trakcie przygotowania ekspozycji są elementy Elektrowni Wrocław I.
Pani Teresa Szczerba uzupełniając niniejszą notatkę napisała: od kilku lat trwa współpraca RZGW, UM i UŻŚ w
sprawie tworzenia planu zagospodarowania akwenów. Uzgodnienia te przybrały postać mapy WWW z zaznaczeniem
poszczególnych form zagospodarowania terenu. Od początku tej współpracy Biuro Rozwoju Wrocławia nanosiło
systematycznie zmiany po każdym wspólnym spotkaniu. Mapa, o której mowa, z punktu formalno-prawnego nie
stanowi żadnego dokumentu, natomiast systematycznie podlega konsultacjom społecznym, które organizuje Urząd
Miasta. Mapa ta wskazuje kierunki działań dla RZGW przy zagospodarowywaniu przybrzeżnych terenów i określa
możliwości dla rozwoju miasta Wrocławia. Należy jednak podkreślić, że prawa właścicielskie dla gruntów pokrytych
wodami oddawanymi w użytkowanie w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Prezes KZGW, stąd ostateczne decyzje
uwzględniające m.in. bezpieczeństwo na tych terenach a także wizerunek miasta Wrocławia, podejmuje RZGW – stąd
współpraca pomiędzy stronami. Nie można formalizować czegoś, co ulega ciągłym, naturalnym i racjonalnym
zmianom.
Zespół rekomenduje:
Aby Gmina Wrocław była inicjatorką:
1.

Stworzenia dokumentów planistycznych, których celem będzie zagospodarowanie akwenów oraz terenów
przywodnych leżących w granicach miasta.

2.

Dokumenty te tj projekt uchwały oraz mapy przed uchwaleniem będą podlegały szczegółowym analizom przez
właściwe urzędy tj np.: Urząd Miejski Wrocław, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

3.

Następnie projekt dokumentów będzie podlegał konsultacjom społecznym głównie przez podmioty
gospodarcze oraz stowarzyszenia zainteresowane planem.

4.

Realizacją dokumentów zajmą się według swojej właściwości odpowiednie instytucje w tym gmina Wrocław
oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Kolejnym tematem podjętym przez Zespół ds. Żeglugi na Odrze była:
Informacja na temat wpisania Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) do katalogu dróg wodnych
Jan Pyś poinformował Zespół, że nie wszystkie wrocławskie akweny komunikacyjne wpisane są do katalogu dróg
wodnych i że od 2006 r. podejmuje działania o zmianę zastanego stanu prawnego. We Wrocławiu znajdują się trzy
akweny komunikacyjne:
1.

Kanał Nawigacyjny – tu odbywa się zasadniczy ruch żeglugowy

2.

Kanał Miejski tzw. szlak boczny rzeki Odry Śluza Opatowice - Śluza Miejska

3.

Stara Odra przebiegająca obok Ostrowa Tumskiego przy najstarszej części Wrocławia
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Na wszystkich trzech akwenach prowadzona jest działalność żeglugi śródlądowej: uprawiany jest tu transport wodny
ładunków i osób, znajdują się tu infrastruktura żeglugowa (śluzy, nabrzeża przystanie i urządzenia cumownicze),
zlokalizowany jest jeden z większych portów odrzańskich – Port Miejski, produkcję prowadzą stocznie rzeczne.
Wszystkie ze wskazanych powyżej trzech akwenów WWW w pełni czynią zadość definicji śródlądowej drogi wodnej
(art. 9 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2012 poz.145 j.t. ze zm ).
W myśl aktualnie obowiązujących przepisów tylko dwa pierwsze spośród trzech wyżej wskazanych akwenów
WWW mają status drogi wodnej. O zaliczeniu akwenów WWW do kategorii dróg wodnych rozstrzyga pkt. 19
załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (DzU
nr 210 poz. 1786). Taki stan prawny tworzy wiele niejasności i może zagrażać bezpieczeństwu żeglugi. Do
najpoważniejszych wątpliwości formalnych na akwenach należą: (1) rozstrzygnięcie, który z akwenów jest drogą
wodną (2) pozwolenia wodnoprawne dla transportu akwenami osób i ładunków, (3) oznakowanie akwenów
żeglugowych, (4) ustalanie warunków bezpieczeństwa dla organizacji imprez na wodzie, (5) ustalenia parametrów
prześwitu pod urządzeniami krzyżującymi się z akwenami. Wątpliwości w sprawie dróg wodnych we Wrocławiu
podzieliła w roku 2013 także Najwyższa Izba Kontroli. Pyś poinformował, że w powyższej sprawie współpracuje z
administracją drogi wodnej, a także że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostało
poinformowane o problemie. Ministerstwo podziela wątpliwości przedstawione powyżej.
Zespół rekomenduje:
Nowelizację przepisów (dwóch rozporządzeń) Rady Ministrów i wpisanie wszystkich akwenów, po których
prowadzony jest transport wodny we Wrocławiu do katalogu dróg wodnych, tak aby warunki formalne nie pogarszały
bezpieczeństwa użytkowników drogi wodnej i np tramwaj wodny mógł bez formalnych przeszkód pływać po miejskich
akwenach.
Następnym tematem była przedstawiony przez dr Jana Pysia pod nazwą:
Wrocławskie Centrum Wodne (WCW) służb publicznych
Pyś przedstawił prezentację, podczas której zaproponował powstanie Wrocławskiego Centrum Wodnego (WCW) służb
publicznych. Pyś przedstawia pomysł od 2010 r. tj. od momentu poinformowania przez gminę Wrocław o planach
zagospodarowania wyspy Szczytnickiej. Polega on na skupieniu w jednym miejscu wszystkich znajdujących się we
Wrocławiu służb, których kompetencje dotyczą rzeki Odry, są to: Policja Wodana, RZGW, UŻŚ, Straż Miejska, Straż
Rybacka, Straż Pożarna, WOPR, IMGW, Miejski i Wojewódzki Wydział Zarządzania Kryzysowego. Miejsce to oprócz
siedzib czy placówek gwarantowałoby bezpieczną i nowoczesną marinę dla ok 30 jednostek pływających służb
publicznych oraz miejsce do profesjonalnej obsługi sprzętu pływającego tj tankowania w paliwo wodę czy odbioru
nieczystości, drobnych napraw. WCW miałoby powstać na Wyspie Szczytnickiej, gdzie obecnie swoją siedzibę ma
Policja Wodna.
Pani Teresa Szczerba uzupełniając niniejszą notatkę napisała: z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami, po
uchwaleniu planu miejscowego uwzględniającego Centrum Wodne, nie ma przeszkód do jego realizacji. Niemniej
należy podkreślić, że teren te nie nadaje się na tego typu przedsięwzięcie ze względu na brak dostępu do drogi
publicznej. Tak duża ilość jednostek publicznych, która miałaby zostać zlokalizowana na wyspie z pewnością będzie
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wymagać dostępu do infrastruktury technicznej (media). Tymczasem już dziś są problemy chociażby z
przeprowadzeniem światłowodu przez śluzę. Tym bardziej problematyczne będzie dostarczenie na wyspę paliwa lub
odprowadzenie ścieków i odpadów. Lokalizacja ta nie odpowiada obecnym standardom realizacji tego typu projektów.
Służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny działać sprawnie i szybko. Nie można uzależniać ich
funkcjonowania np. od niebezpieczeństwa wystąpienia powodzi.

Zespół rekomenduje:
W nowych dokumentach planistycznych miasta dotyczących Wyspy Szczytnickiej oraz zagospodarowania
Wrocławskiego Węzła Wodnego ująć propozycję lokalizacji Wrocławskiego Centrum Wodnego służb publicznych.
Ostatnim tematem również zaproponowanym przez Jan Pysia była propozycja:
Organizacja cyklicznego festynu odrzańskiego - Dni Odry i Morza pn (zaproponowaną przez wrocławskich
szantmenów): Wrocław żąda dostępu do Morza.
Pyś poinformował, że wrocławskie rzeki w tym Odra to obszar stanowiący istotną część miasta. Ważny społecznie i
gospodarczo oraz istotny ze względów bezpieczeństwa. Wrocławski Węzeł Wodny w skali Europejskiej może być na
powrót ważnym instrumentem promocyjnym miasta. W przeszło tysiącletniej historii miasta rzeki, tradycje wodniackie
były najbardziej charakterystycznym i rozpoznawalnym symbolem Wrocławia w Europie. Dlatego istotnym zadaniem
władz miasta powinna być edukacja wodniacka, spędzania na i nad wodą wolnego czasu oraz promocji
najbezpieczniejszego i najczystszego środka transportu jakim jest transportu wodny. Rangę silnych związków
Wrocławia z Odrą i innymi rzekami w mieście podkreśla jego patron, którym jest święty Jan Chrzciciel. Powracając do
naturalnych tradycji miasta upamiętniających jego związki z wodą Pyś zaproponował organizację przez gminę Wrocław
dorocznego festynu odrzańskiego - Dni Odry i Morza pn: Wrocław żąda dostępu do Morza. Festyn powinien być
zorganizowany głównie na akwenach i terenach przywodnych, a dniem organizacji festynu powinien być dzień patrona
miasta tj 24 czerwca. Pyś przypomniał, że Wrocław jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku organizował
festyny odrzańskie pod hasłem Dni Morza z bogatymi inscenizacjami typu światło i dźwięk.
Zespół rekomenduje:
Zespół z zainteresowaniem przyjął propozycję. Podkreślił, że zaproponowana inicjatywa wpisuje się w działania w
ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego jakie Zespół ds. Żeglugi Śródlądowej rekomenduje Wojewodzie
Dolnośląskiemu i Gminie Wrocław podkreślające bogatą wielowiekową tradycję wodno-żeglugową miasta Wrocławia.
Na tym VII spotkanie Zespołu ds. Żeglugi na Odrze zostało zakończone.
Notatkę sporządzili
Jan Pyś, Aleksandra Ciapka
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