Podsumowanie oraz perspektywy działania Zespołu Żeglugi na Odrze Wojewody
Dolnośląskiego
Podsumowanie działalności:
W okresie 22 miesięcy działalności Zespół:
1. Zorganizował 15 spotkań, na których:
1) przyjął szereg rekomendacji,
2) podjął jedną opinię,
3) uchwalił trzy stanowiska oraz
4) zainicjował podpisanie międzynarodowego porozumienia.
W szczególności były to:
a) Opinia Zespołu ds. Żeglugi na Odrze dotycząca Projektu ustawy Prawo Wodne
b) Stanowisko Zespołu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy
Na Grobli we Wrocławiu.
c) Stanowisko Zespołów na temat pojawiających się w prasie nieprawdziwych informacji
co do negatywnych skutków zapowiadanych przez Rząd RP działań zmierzających do
przywrócenia żeglugi śródlądowej na rzekach, będących drogami wodnymi
międzynarodowego znaczenia.
d) Stanowisko Zespołu dotyczące złożenia wniosku o ogłoszenie roku 2019
Międzynarodowym Rokiem Odry
e) Stanowisko Zespołu dot. centrum logistycznego we Wrocławiu
f) Porozumienie na rzecz Odry
Projekty dokumentów Zespołu są konsultowane z DUW oraz z MGMiŻŚ, następnie publikowane
na stronie internetowej.
Realizując cele i zadania Zespół zorganizował konferencje, których tematyka obejmowała:
1. Przywrócenie żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej - stan przygotowań 02.03.2016
2. Port Czernica – Centrum Logistyczne 04.04.2016
3. Górna Odra dla Gospodarki Kraju 3.08.2016
4. Transgraniczne działania na rzecz przywrócenia żeglugi na Odrze 20.12.2016
5. Konferencja na rzecz Odry 16.11.2017
Zespół przygotował akcję promocyjną żeglugi śródlądowej pn.: Otwarty Pokład Statku. Akcja
polega na promowaniu firm żeglugi śródlądowej. W ramach akcji promocyjnej odbyły się trzy akcje
przybliżające problematykę żeglugi śródlądowej w której uczestniczyli Przedsiębiorstwo TARA,
Przedsiębiorstwo Kaczuszka oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
Osiągnięcia zespołu:
1. Odtworzenie szkolnictwa wodno-żeglugowego we Wrocławiu - rekomendowane w dniu 25
marca 2016 (szkoła aktualnie w organizacji)
2. Jak najszybsze oddanie do użytku stopnia wodnego Malczyce - rekomendowane w dniu 25
marca 2016 (wg obecnych planów – do końca 2019 r.)
3. Stworzenie działu administracji rządowej żegluga śródlądowa - rekomendowane w dniu 25
marca 2016
4. Przyłączenie Gospodarki Wodnej do żeglugi śródlądowej - rekomendowane w dniu 21
kwietnia 2016 r. (realizacja postulatu nastąpiła w postaci Rozporządzenia Prezesa RM od
dn. 09.01.2018)
5. Podpisanie porozumienia w sprawie badań nad transportem i budownictwem wodnym rekomendowane w dniu 16 maja 2016 (realizacja w postaci Listu Intencyjnego podpisanego
na Politechnice Wrocławskiej 20.01.2017)
6. Podpisanie porozumienia Państw Nadodrzańskich - rekomendowane w 16 maja 2016
(porozumienie podmiotów międzynarodowych podpisane 16.11.2017)

