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Vortrag (7) 

HINTERLAND-ANBINDUNG DER HÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE 
DURCH BINNENWASSERSTRASSEN – AUS POLNISCHER SICHT 

Andrzej Kreft, Szczecin 
________________________________________________________________________________ 

 

 

16. Międzynarodowe Kolokwium Odry i Haweli

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
Dr inż. Andrzej Kreft

ŚWINOUJŚCIE 07.09.2012 

Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie 
w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi  
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„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

Morskie porty ujścia Odry

Zasięg wewnętrznych wód morskich w Szczecinie

 

 

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

Tym samym poprzez utrzymania koryta rzeki                 
i jego zabudowy regulacyjnej oraz                           

budowli i urządzeń hydrotechnicznych 

stwarza warunki do funkcjonowania transportu 
wodnego śródlądowego i infrastruktury technicznej 

transportu, w tym portów. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie pełni rolę administratora Odrzańskiej 

Drogi Wodnej na odcinku od ujścia Nysy Łużyckiej 
(km 542,4) do Szczecina (połączenie z 

wewnętrznymi wodami morskimi)

 



73 

 

-w km 697,0 (m. Ognica) z kanałem Schwedt i HoFriWa
- w km 667,0 (m. Hohensaaten) z kanałem HOW

- w km 553,4 (m. EHS) z kanałem SOW,

Tak więc śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW Szczecin stanowią połączenie 
wewnętrznych wód morskich, w tym portów morskich ujścia Odry                                                                 

z europejskimi śródlądowymi drogami wodnymi

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

Na granicznym odcinku Odra posiada połączenia z kanałami niemieckimi:

 

 

W administracji RZGW Szczecin
znajdują się m. in.:

-rzeka Odra,
-rzeka Odra Wschodnia,
-rzeka Odra Zachodnia,
-rzeka Regalica,
-rzeka Parnica,
-Przekop Klucz – Ustowo,
-Jezioro Dąbie.

ŁĄCZNIE ok. 280 km

Śródlądowe Drogi Wodne
Administrowane przez RZGW Szczecin

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów ww. akweny stanowią 

Śródlądowe drogi wodne
O klasach żeglowności I, II, III i Vb

Szczeciński
Węzeł
Wodny

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”
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W administracji RZGW Szczecin
znajdują się m. in.:

- Klasa Vb: 110,1 km
- Klasa III: 79,4 km
- Klasa II: 75,2 km
- Klasa I: 13,7 km

Śródlądowe Drogi Wodne
Administrowane przez RZGW Szczecin

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

 

Na pozostałym odcinku rzeki swobodnie płynącej, Odra ma zmienną w czasie 
wielkość przepływu wody, a głębokości zależą zarówno od wodności                      
danego roku, jak również określonej części sezonu nawigacyjnego. 

Warunki hydrologiczne Odrzańskiej Drogi Wodnej

Poza opadami, hydrologię górnej i częściowo środkowej Odry                                         
kształtuje retencja zbiornikowa. 

Spośród zbiorników retencyjnych, usytuowanych w rejonie górnej Odry, pięć z nich 
wykorzystuje się do zasilenia niżówek na drodze wodnej, które swym                            

zasięgiem oddziaływują jedynie do przekroju Ścinawy (km 339,1).

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”
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Obok niżówek, także podwyższone stany wody stanowią istotne utrudnienie dla 
żeglugi, spowodowane głównie mniejszą manewrowością statków, mniejszymi                           

prześwitami pionowymi pod mostami oraz ograniczonym zakresem                              
oznakowania nawigacyjnego.

Poszczególne punkty wodowskazowe wzdłuż rzeki, spośród 
charakterystycznych stanów wody, posiadają określony w 
przepisach żeglugowych stan Wielkiej Wody Żeglownej,                 

po osiągnięciu lub przekroczeniu którego żegluga 
automatycznie jest zamknięta.

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

 

 

Odra od źródeł Bielinka (km 672,5) posiada charakter typowo rzeczny, będący pod wpływem 
dopływów ze zlewni, gdzie największe napełnienie koryta następuje głównie w okresie 

wiosennym, kiedy rzeka zasilana jest przez wody roztopowe.

Od Bielinka do Gryfina (km 718,5) Odra przybiera charakter rzeczno – morski i wraz                  
ze zbliżaniem się do Szczecińskiego Węzła Wodnego przechodzi stopniowo                                  

w morski, który pod względem hydrografii, hydrologii i hydrodynamiki                            
charakteryzuje się wieloma różnymi zjawiskami, do których                                                 

należą m. in. stany morza, cofki wiatrowe                                                                                  
oraz dopływy ze zlewni.

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”
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Poza naturalnymi warunkami atmosferycznymi i hydrologicznymi w 
dorzeczu Odry, żegluga napotyka na trudności spowodowane stanem 

technicznym wzniesionych na rzece budowli.

Pierwsza próba regulacji Odry została podjęta już 
na przełomie XVIII i XIX w. i był to wstęp do 

właściwej regulacji, zainicjowanej w 1819 r. tzw. 
„Protokołem Bogumińskim”.

Według zawartych w nim zasad, przez ponad 100 lat prowadzono 
roboty regulacyjne, jednak całość robót nigdy nie zakończono.

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

 

Śródlądowe Drogi Wodne
Administrowane przez RZGW Szczecin

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”
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1

ODCINEK I
km 542,4 - km 586,0

Odcinki zniszczone limitujące głębokość – od uj. Nysy Łużyckiej do m. Słubice

- długość 43,6 km
- uregulowany systemem ostróg

z I połowy XX w.

zniszczenia ostróg sięgają 40-50 %
oraz tworzą się tutaj liczne
przemiały.

ODCINEK I
km 542,4 - km 586,0

km 542,4 - 551,0 (ok. 8 km) 
zniszczone ostrogi oraz trendy do 

pogłębiania pól międzyostrogowych,

km 566,0 - 572,0  (ok. 6 km)
odcinek prawie prosty, zniszczone ostrogi  i 

pogłębianie się przestrzeni 
międzyostrogowych,

km 576,0 - 579,0  (ok. 3 km)
odcinek o zniszczonych brzegach w 

polach międzyostrogowych i tendencją do 
obejść „wrzynek” ostróg w brzegu,

km 582,0 - 586,0 (ok. 4 km)
zniszczone ostrogi w rejonie miasta 

Słubice wraz z odkładaniem się 
rumowiska przy wejściu do basenu 

portowego (km 584,1).                              
Problemy z głębokościami występują                                 

już przy wodzie średniej.

21 km zniszczeń 
ostróg i brzegów                     

tj. prawie 50%,                   
jest szczególnie 
niebezpieczne.

Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (km 542,4 – 704,1)

 

 

1

Odcinki zniszczone limitujące głębokość– od m. Słubice do uj. Warty ODCINEK II
km 586,0 - km 617,6

- długość 31,6 km

ODCINEK II
km 586,0 - km 617,6

km 593,0 - 598,0 (ok. 5 km) 
pogłębianie pól międzyostrogowych                           

i zniszczenia ostróg,

km 604,0 - 608,0 (ok. 4 km) 
zniszczone ostrogi i linie brzegowe po 

stronie niemieckiej (dawny poligon) bardzo 
negatywnie wpływa na warunki przepływu 

wody i kształtowanie się głębokości.
Zdecydowanie najgorszy (pod względem 
głębokości i warunków hydraulicznych) 

odcinek na całej Odrze granicznej

km 609,6 - 611,2 (ok. 1,5 km) 
odcinek łuku wklęsłego, gdzie niszczony          
jest brzeg w polach międzyostrogowych.

6,5 km zniszczeń ostróg i 
brzegów ze szczególnym 
uwzględnieniem odcinka                

4 km, tj. ok. 20%                       
całości odcinka.

Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (km 542,4 – 704,1)
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1

ODCINEK III
km 617,6 - km 667,2

ODCINEK III
km 617,6 - km 667,2

Odcinki zniszczone limitujące głębokość– od uj. Warty do m. Hohensaaten

- długość 49,2 km
- uregulowany obustronnie ostrogami                                      
- duża zmienność przebiegu linii nurtu oraz liczne  

przemiały bardzo zmienne w czasie. 
Regulacja spowodowała:

- zdecydowanie nadmierne wyprostowanie 
trasy (tylko trzy łuki o promieniach Rmax = 650 m)

- duże zniszczenie ostróg rzędu 70 - 90%.

km 621,7 - 624,0 (ok. 3 km)
bardzo głębokie pola międzyostrogowe wraz z 

„oderwaniem” ostróg od lądu (brzegu),

km 627,0 - 632,0 (ok. 5 km) 
charakteryzuje się zniszczonymi ostrogami oraz 
brzegami rzeki i pogłębieniami w przestrzeniach 

międzyostrogowych,

km 634,5 - 639,0 (ok. 4,5 km) 
uszkodzone ostrogi i przegłębienia przestrzeni 

międzyostrogowych,

km 640,0 - 644,5 (ok. 4,5 km) 
zniszczenie brzegów i ostróg, pogłębienie przestrzeni 

międzyostrogowych,

km 646,3 - 651,0 (ok. 4.5 km) 
odcinek prawie prosty ze zniszczonymi brzegami                  

w polach międzyostrogowych oraz                        
zniszczonymi głowicami i nasadami ostróg,

km 656,0 - 661,5 (ok. 5,5 km) 
odcinek prawie prosty – przekop z XIX w. jest 

obwałowany po stronie niemieckiej i zalewowym 
starorzeczem po stronie polskiej (parki). 

27 km zniszczeń 
ostróg i brzegów, 

tj. 55% całości 
przedmiotowego 

odcinka

Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (km 542,4 – 704,1)

 

 

1

ODCINEK IV
km 667,2 - km 704,1

ODCINEK IV
km 667,2 - km 704,1

Odcinki zniszczone limitujące głębokość– od m. Hohensaaten - do m. Widuchowa

- długość 36,9 km
- Charakteryzuje się on przejściem z ruchu 

jednostajnego w rejonie Bielinka do ruchu 
niejednostajnego (zawsze) w przekroju Piasek. 
Wynika to ze stałej cofki odmorskoej, która w 
połączeniu ze zmienną cofką wiatrową potrafi 
oddziaływać na reżim hydrauliczny Odry aż do 
ujścia Warty.

km 670,0 - 672,6 (ok. 2,5 km) 
zniszczone brzegi i pogłębione pola 

międzostrogowe oraz zniszczone brzegi

km 678,5 - 679,0 (ok. 0,5 km)
ostry łuk (znaczne głębokości na b. wklęsłym)

km 681,0 - 683,0 (ok. 2 km) 
istotna zmiana spadku oraz rejon gdzie 

kończą się ostrogi

km 689,0 - 691,0 (ok. 2,0 km)
zniszczone budowle i brzeg po str. polskiej

km 700,0 - 706,0 (ok. 6 km)
węzeł Widuchowa - głębokości duże, ale 

miejsce wybitnie zatorogenne

Na  37 km 
ok. 7 km o słabych 

głębokościach i 
odrębnych 6 km o 
innych warunkach 
(zatorogennych)         
ze względu na 

wyraźnie zmienione 
warunki przepływu.

Aktualny stan zabudowy regulacyjnej rzeki Odry na odcinku granicznym z Niemcami (km 542,4 – 704,1)
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1

MIEJSCA 
PROBLEMATYCZNE

1

- Krótkookresowe przepływy wielkie i występujące później długookresowe     
przepływy niżówkowe.

- Zjawiska lodowe.

- Brak równowagi w układzie - zdolności transportowe rumowiska, a ilość 
rumowiska dostarczanego - wywołanej zabudową zbiornikową dopływów Odry       
i skanalizowaniem Odry górnej.

- Systemem istniejącej regulacji przy pomocy ostróg, która nie może być 
„spełniona” z uwagi na niemożliwość zalądowienia przestrzeni między-
ostrogowych, a tym samym niewypełnieniem założeń obliczeniowych regulacji.

Przyczyną tworzenia się na Odrze granicznej miejsc 
limitujących warunki głębokościowe są:

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

Sytuacja jest praktycznie „bez wyjścia” jeżeli nie podejmie się 
zdecydowanych, radykalnych i szybkich 
działań zmieniających ten stan rzeczy. 

 

 

W trakcie opracowania jest wspólna polsko-niemiecka koncepcja utrzymania i modyfikacji 
zabudowy regulacyjnej granicznego odcinka Odry.                     

Termin zakończenia prac koncepcyjnych przewidziany jest na rok 2013.
Wykonawcą koncepcji jest niemiecki Instytut Budownictwa Wodnego w Karlsruhe (BAW), 

przy współudziale przedstawicieli WSA Eberswalde, RZGW Szczecin oraz 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

POLSKO-NIEMIECKA KONCEPCJA UTRZYMANIA I MODERNIZACJI ZABUDOWY

- Ze średnim rocznym prawdopodobieństwem przekroczenia na poziomie co najmniej 
80 % roku od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do ujścia Warty (km 617,6);

- Ze średnim rocznym prawdopodobieństwem przekroczenia na poziomie co najmniej 
90 % roku na odcinku od ujścia Warty (km 617,6) do Widuchowej (km 704,1);

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

Koncepcja ma na celu opracowanie metodyki osiągnięcia głębokości tranzytowej 
szlaku żeglownego 1,80 m:
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Do roku 2018 powinno zostać zlikwidowanych 6 priorytetowych miejsc 
limitujących głębokość tranzytową, wraz z dostosowaniem zabudowy 

regulacyjnej na obu brzegach do założeń wynikających z opracowanej i 
uzgodnionej koncepcji regulacji

Prace remontowo-modernizacyjne zabudowy regulacyjnej granicznego odcinka 
rzeki Odry prowadzone będą do roku 2028 i finansowane                                                 

przez każdą ze stron na swoim brzegu.

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

1. Słubice/Frankfurt n. Odrą (km 581,0-585,7),
2. Kostrzyn/Kietz (km 613,5-614,7),
3. Górzyca-Retwein (km 604-605),
4. Osinów Dolny/Hohenwutzen (km 656-659),
5. Gozdowice-Siekierki (km 645,5-654,0
6. Osinów Dolny/Hohenwutzen (km 654-656; 659-663)  

 

Prace związane z przygotowaniem i negocjowaniem umowy między obiema 
stronami są obecnie na etapie realizacji pomiędzy                                          

właściwymi ministerstwami obu krajów.

Zgodnie z zatwierdzonym polsko-niemieckim dokumentem tezowym określającym 
zakres rzeczowy koniecznych do podjęcia działań na Odrze w celu osiągnięcia 

zakładanego efektu głębokościowego zostanie przygotowane wspólne 
porozumienie w formie umowy pomiędzy Stroną polską i Stroną niemiecką.  

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”
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Zadania interwencyjne zrealizowane przez RZGW Szczecin w latach 2001- 2012 na dolnym i 
granicznym odcinku rzeki Odry

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

Lata 2001-2007

 

 

1

SZCZECIN

PO ZAKOŃCZENIU ZADANIA

PRZED ROZPOCZĘCIEM ZADANIA

Rok 2008 Modernizacja zachodniego przejścia żeglownego pod mostem kolejowym                                                  
w km 35,59 rz. Odry Zachodniej w Szczecinie                                                 

W TRAKCIE 
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1

Szczecin

W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA

Rok 2009 Ubezpieczenie brzegu na odcinku ujścia Dąbskiej Strugi do rzeki Regalica

PRZED REALIZACJĄ

PO REALIZACJI ZADANIA
 

 

1

CEDYNIA

PRZED REALIZACJĄ ZADANIA

PO REALIZACJI ZADANIA

2010-2012 Przebudowa przejścia żeglownego w moście kolejowym zwodzonym  na rz. Regalicy km 733,7

Szczecin

W TRAKCIE
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1

OGNICA

Rok 2010-2011 Przebudowa nabrzeża rz. Odra km 697,1 (brzeg prawy) m. Ognica

PRZED REALIZACJĄ

W TRAKCIE REALIZACJI

PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI

 

 

1

Rok 2011 Pogłębienie wejścia do portu w Nadzorze Wodnym Słubice

SŁUBICE

PO ZAKOŃCZENIU ZADANIA
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1

SZCZECIN

Rok 2011 Likwidacja wypłyceń dna na Kanale Klucz-Ustowo

 

 

1

GÓRZYCA

Rok 2012 Odbudowa dalby cumowniczej - budowla specjalna - Górzyca rz. Odra km 604,25

PRZED REALIZACJĄ

W TRAKCIE

PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI

 



85 

 

Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW Szczecin są 
najintensywniej eksploatowanymi drogami wodnymi w kraju

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

 

 

Utrzymanie szlaku żeglownego na odcinku granicznym jest wykonywane wspólnie 
z niemiecką administracją dróg wodnych WSA Eberswalde                                    

(Nadzory Wodne w Schwedt, Hohensaaten, Frankfurt) na podstawie:

Umowy między RP a RFN o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na 
wodach granicznych z dnia 19 maja 1992 r.

Umowy między Rządem RP a Rządem RFN o żegludze śródlądowej z dnia 8 
listopada 1991r.

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”
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Prace przy utrzymaniu szlaku żeglugowego:
Wystawianie oznakowania pływającego

Pomiary – sondowanie drogi wodnej

Konserwacja oznakowania nawigacyjnego

Trałowanie szlaku – wyciąganie przeszkód

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

 

 

Usuwanie przeszkód ze szlaków żeglownych

ODRA – km 646 ODRA ZACHODNIA – km 36

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”
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„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

Poszukiwanie przeszkód podwodnych z użyciem sonaru

 

 

Akcja lodołamania prowadzona jest zgodnie z 
„Porozumieniem administracyjnym z dnia 11 sierpnia 1997r. o organizacji i współpracy                   
w dziedzinie lodołamania na wodach granicznych rzeki Odry od km 542,4 do km 704,1

i rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 do km 17,1”.

W celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwpowodziowej oraz w celu skrócenia przerwy 
nawigacyjnej obie administracja Odry prowadzą wspólne akcje lodołamania

„Odra jako śródlądowa droga wodna łącząca porty morskie   w Szczecinie i Świnoujściu z portami śródlądowymi ”

 



88 

 

Dziękuję za uwagę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


