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Vortrag (5) 

DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE  
ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION 

Grazyna Myczkowska, Szczecin 
________________________________________________________________________________ 
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Dolna Odra
– na styku morza i rzeki
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26 sierpnia 2010 r. podpisano porozumienie w 
sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i 
programem operacyjnym Polski Zachodniej

Główny cel podjętej współpracy: 

przygotowanie Założeń Strategii Polski     
Zachodniej do roku 2020 jako makroregionalnego 
dokumentu programowego

Podstawowe obszary wsparcia: 
• komunikacja
• społeczeństwo informacyjne
• nauka i jej współpraca z gospodarką
• bezpieczeństwo energetyczne
• Turystyka
• planowanie przestrzenne i rozwój miast
• zasoby wodne i ochrona przeciwpowodziowa

ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 
POLSKI ZACHODNIEJ
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ODW JAKO OŚ CETC ROUTE-65  
IDEA ZIELONYCH KORYTARZY

Osiągnięcie na całej długości ODW III 

klasy żeglowności
z możliwością dalszej rozbudowy, oraz 

przystąpienie do konwencji AGN 

Przekształcenie Odry
w uznaną międzynarodową drogę 

wodną stanowiącą część sieci 
transeuropejskiej

ODRA to spójny element 

europejskiego systemu 
transportowego MDW E 30 umożliwi 
przeniesienie potoków ładunkowych 

z lądu na szlaki wodne na ODW
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ODRZAŃSKA DROGA WODNA W EUROPEJSKIM SYSTEMIE 
TRANSPORTOWYM MDW E 30
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ZALETY TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO

Źródło: Niemiecki Instytut Energii i Środowiska

proekologiczny charakter

duży potencjał jednorazowy

bezpieczeństwo transportu

transport ponadgabarytów

niezawodność i terminowość
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ODW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
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Potencjał gospodarczy Dolnej Odry

• Możliwość powstania w obrębie dolnego odcinka 
rzeki Odry portów śródlądowych

• Morskie porty Szczecin i Świnoujście

• Kopalnia kruszywa naturalnego
w Bielinku

• Elektrownia Dolna Odra S.A.

• Zakłady Chemiczne „Police”

• Zakłady przemysłu przyportowego

• Elektrociepłownie

• Przedsiębiorstwa budownictwa 
hydrotechnicznego

• Stocznie remontowe

• Przeładownie 

• Transport ładunków ponadgabarytowych
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Udział żeglugi śródlądowej w obsłudze portów 
Szczecin-Świnoujście
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BARIERY ROZWOJU ŻEGLUGI NA DOLNEJ ODRZE

• Silna zależność warunków nawigacyjnych od warunków naturalnych

• Graniczenia przepustowości ( mosty i wiadukty)

• Degradacją zabudowy regulacyjnej

• Zbyt małe głębokości tranzytowe, obiekty mostowe niedostosowane do potrzeb 
żeglugi wodnej

• Brak portu śródlądowego w rejonie ujścia Odry

• Niewystarczające dostosowanie nabrzeży portowych do obsługi jednostek 
śródlądowych, 

• Brak nowoczesnego taboru wodnego śródlądowego oraz jego postępująca 
dekapitalizacja

• Brak środków finansowych na utrzymanie infrastruktury 

• Ograniczenia środowiskowe związane z obszarem Natura 2000

• Mała dostępność (związana z uzależnieniem układu dróg od warunków 
naturalnych)

• Mała prędkość techniczna
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ZRÓWNOWAŻENIE SYSTEMU TRANSPORTOWEGO POPRZEZ 
WZMOCNIENIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

• Poprawa parametrów eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych

• Utworzenie portu śródlądowego w rejonie ujścia Odry przystosowanego do 
obsługi transportu intermodalnego

• Rozwój potencjału portowego dla obsługi jednostek żeglugi śródlądowej

• Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu żeglugowego poprzez wdrożenie 
zharmonizowanego systemu informacji rzecznej (RIS)

• Dostosowanie parametrów eksploatacyjnych rzeki Regalicy
do klasy Vb

• Dostosowanie szlaków żeglugowych dla potrzeb żeglugi całodobowej
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MIEJSCE ODRY W PRZEWOZACH PONADNORMATYWNYCH

W każdej gałęzi transportu mianem ładunków

ponadnormatywnych określa się ładunki o innych

parametrach. Związane jest to z istniejącymi

ograniczeniami w zakresie konstrukcji środków

transportu oraz istniejącej infrastruktury.

Transport ładunków ponadnormatywnych:

• ma m.in. wpływ na rozwój przemysłu, sektora

energetycznego, infrastruktury

• jest bardzo ważnym elementem każdego projektu

• ma duży wpływ na rozwój ekonomiczny każdego

kraju

• w każdym kraju jest on inaczej uregulowany

i rozwiązany
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• Trasy przejazdów specjalnych

w żegludze śródlądowej określa armator

we wniosku składanym do właściwego
dla miejsca rozpoczęcia rejsu dyrektora

urzędu żeglugi śródlądowej.

• Ograniczenia żeglugowe podane są
w przepisach prawa miejscowego

• Ograniczenia związane są z wymiarami

szlaku żeglownego i śluz oraz

wysokością prześwitu pod mostami,

rurociągami i innymi urządzeniami

krzyżującymi się z drogą wodną,

szerokością przęseł mostów oraz

głębokością szlaku żeglugowego.
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CHARAKTERYSTYKA ZLECENIODAWCÓW W PRZEWOZACH 
OVERSIZE CARGO

Produkcja maszyn i urządzeń

Produkcja maszyn

Produkcja doków i urządzeń okrętowych

Energetyka wiatrowa

Produkcja suwnic i żurawi

Żródło:transportoversize.pl
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• W 2006 roku Komisja Europejska wydała „Wytyczne w zakresie

europejskiej dobrej praktyki przejazdów pojazdów

ponadnormatywnych”.

• Wytyczne te zostały opracowane w celu ułatwienia efektywnego

wykonywania transportu ładunków tego typu na obszarze UE,

poprawy bezpieczeństwa operacji w zakresie tego rodzaju

działalności i wprowadzenie większej przejrzystości w obszarze

transportu ładunków ponadnormatywnych.

• Jedną z ważniejszych kwestii, którą podkreśla się w tym
opracowaniu, jest :

wyznaczenie korytarzy transportowych dla ŁPN (oversize cargo)
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PROPOZYCJA WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU 

ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NA ODW

• Lobbing na arenie UE za opracowaniem osobnej strategii dla E 30 i wpisaniem 
jej do sieci TEN-T

• Opracowanie krajowego programu rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej w 
okresie finansowania 2014 - 2020 

• Ukończenie rozpoczętych i podjęcie nowych istotnych inwestycji 
hydrotechnicznych, które stworzą możliwość pełnego wykorzystania Odry

• Zmiany legislacyjne w celu wypracowania transparentnego i spójnego systemu 
pozwalającego na pełne wykorzystanie możliwości transportowych ODW
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WYZWANIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

• modernizacja zabudowy hydrotechnicznej w celu osiągnięcia parametrów 
IV‐V klasy technicznej Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku Szczecin ‐
Hohensaaten (zrównanie z parametrami kanału Odra‐Hawela) oraz III klasy 
technicznej na odcinku Hohensaaten ‐ Kostrzyn,

• modernizacja szczecińskiego węzła wodnego (przebudowa mostów),

• integracja transportu morskiego z transportem śródlądowym,

• budowa portu rzecznego w Szczecinie, zintegrowanego z portem morskim,

• poprawa stanu i ochrony międzynarodowego korytarza ekologicznego Odry 
i Zalewu Szczecińskiego.
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Dziękuję za uwagę

Grażyna Myczkowska

Biuro Polityki Transportowej

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

tel.: (91) 44 67 201, fax.: (91) 44 67 134 

e-mail: gmyczkowska@wzp.pl   http://wzp.pl

 

 

 


