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WAŻNE WYDARZENIA KTÓRYCH WYSTĄPIENIE UMOŻLIWIŁO
PRZYSPIESZENIE DZIAŁŃ ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ
PLANOWANYCH PRZEZ RZGW SZCZECIN

•

W dniu 10.07.2014 roku został przyjęty przez polsko-niemiecką Grupę Sterującą dokument
pt.: „Aktualizacja koncepcji regulacji rzeki Odry granicznej”.
Dokument ten jest podstawą do prac projektowych związanych z modernizacją rzeki Odry granicznej.

•

W dniu 10.09.2015 roku została podpisana umowa pożyczki nr 8524-PL między Rzeczpospolitą
Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju i tym samym Rzeczpospolita Polska otrzymała
finansowanie z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) na sfinansowanie Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Projekt OPDOW).

•

W dniu 22.10.2015 roku w życie weszła polsko-niemiecka Umowa między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, o wspólnej poprawie sytuacji na
drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i
żeglugi).

WYŁONIENIE KONSULTANTA WSPARCIA TECHNICZNEGO
ORAZ REALIZACJA ZADAŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POPDOW
•

W dniu 26.06.2015 roku nastąpiło powołanie Jednostki Realizującej Projekt (JRP)
W związku z wymogami Banku Światowego dotyczącymi wdrożenia Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) w dniu 26.06.2015 r. nastąpiło powołanie przez Dyrektora RZGW Szczecin
JRP, która jest odpowiedzialna za realizację zadań ujętych w Podkomponencie 1B Ochrona środkowej i dolnej
Odry.

•

Obecnie trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem Konsultanta Wsparcia Technicznego.
Konsultant wyłoniony zostanie zgodnie z procedurą wyboru w oparciu o jakości i koszty (Quality- and Cost-Based Selection –
QCBS). Na sierpień 2016 roku planowane jest wyłonienie Konsultanta oraz rozpoczęcie prac projektowych i uzgodnieniowych
w zakresie zadań RZGW Szczecin.

Zadania ujęte w Podkomponencie 1B Ochrona środkowej i dolnej Odry:

•

1. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej:
 ETAP I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania
 ETAP II – Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej

2. Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej:
 ETAP I – Budowa bazy postojowo – cumowniczej dla lodołamaczy,
 ETAP II – Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku
żeglugowego,

3. Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie i bagrowanie przekopu Klucz –
Ustowo:
 Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie,
 Bagrowanie przekopu Klucz – Ustowo,

4. Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (4 mosty):





•

Most
Most
Most
Most

kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie,
kolejowy w km 615,1 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą,
drogowy w km 614,9 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą,
drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą.

Zadania finansowane będą ze środków:
Banku Światowego, Funduszu Spójności (POIiŚ 2014-2020), budżet państwa, NFOŚiGW

1B.2 – PRACE MODERNIZACYJNE NA ODRZE GRANICZNEJ. ETAP I PRACE MODERNIZACYJNE NA ODRZE
GRANICZNEJ W CELU ZAPEWNIENIA ZIMOWEGO LODOŁAMANIA - 3_381_O APGW
Zadanie objęte Umową między Rządem RP i Rządem RFN
o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych
pogranicza polsko-niemieckiego
(ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi).
Do roku 2018 powinno zostać zlikwidowanych 5 priorytetowych
miejsc limitujących głębokość tranzytową, wraz z dostosowaniem
zabudowy regulacyjnej na obu brzegach do założeń wynikających
z opracowanej i uzgodnionej koncepcji regulacji.
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. Gozdowice-Stara Rudnica (km 645,5-654,0)
5. Stara Rudnica -Osinów Dolny/Hohenwutzen (km 654-663),
Zadanie zostało ujęte w Dokumencie Implementacyjnym do
Strategii Rozwoju Transportu 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
jako zadanie przewidziane do sfinansowania ze środków unijnych
w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodnie z ustaleniami na szczeblu KZGW, zadanie inwestycyjne
ujęte zostało w aPGW, jako zadanie wymagające derogacji
(pkt. 4.7 RDW), na bazie oceny środowiskowej w PZRP.

1B.2 – PRACE MODERNIZACYJNE NA ODRZE GRANICZNEJ. ETAP II - REMONT I MODERNIZACJA ZABUDOWY
REGULACYJNEJ NA ODRZE GRANICZNEJ - 3_392_O APGW
Zadanie objęte Umową między Rządem RP i Rządem RFN
o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych
pogranicza polsko-niemieckiego
(ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi).
Celem inwestycji jest modernizacja kolejnych odcinków Odry
granicznej, która zgodnie z koncepcją regulacji cieku Odry
granicznej ma obejmować:
- rocznie około 7,5 km cieku,
przy założeniu jednoczesnego prowadzenia prac na odcinkach:
- od km 683,0 w górę rzeki;
- od km 617,6 km w górę rzeki.
Etap ten przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2022
Na tym etapie planuje się wykonanie dokumentacji projektowych
oraz uzgodnień dla pozostałych odcinków Odry granicznej,
przewidzianych do modernizacji w latach 2023-2028, czyli w
ramach czasowych objętych umową międzyrządową.
Zabudowa regulacyjna będzie bazowała na istniejącej zabudowie
regulacyjnej. Nowa zabudowa nie będzie wychodziła poza
istniejące koryto.

Zadanie zostało ujęte w Dokumencie Implementacyjnym do
Strategii Rozwoju Transportu 2020 r. (z perspektywą do 2030
r.) jako zadanie przewidziane do sfinansowania ze środków
unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Zgodnie z ustaleniami na szczeblu KZGW, zadanie inwestycyjne
ujęte zostało w aPGW, jako zadanie wymagające derogacji
(pkt. 4.7 RDW), na bazie oceny środowiskowej w PZRP.

1B.3 - BUDOWA INFRASTRUKTURY POSTOJOWO- CUMOWNICZEJ.
ETAP I - BUDOWA BAZY POSTOJOWO- CUMOWNICZEJ DLA LODOŁAMACZY (MASTERPLANY1_198_O)
Budowa bazy związana jest z budową i przejęciem
lodołamaczy. Niezbędne zatem będą miejsca
postojowo-cumownicze dla tych jednostek z całą
infrastrukturą portową. Zadanie w roku 2016 będzie
polegało na wykonaniu dokumentacji
przedprojektowej na bazie wstępnej koncepcji
architektonicznej, w celu rozpoczęcia wymaganych
prawem procedur uzgodnieniowych i
pozyskiwaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji.

1B.3 - BUDOWA INFRASTRUKTURY POSTOJOWO- CUMOWNICZEJ.
ETAP II BUDOWA INFRASTRUKTURY POSTOJOWO- CUMOWNICZEJ NA ODRZE DOLNEJ I GRANICZNEJ ORAZ
NOWE OZNAKOWANIE SZLAKU ŻEGLOWNEGO (MASTERPLANY 3_393_O)

Zadanie zostało ujęte w Dokumencie
Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu
2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) jako zadanie
przewidziane do sfinansowania ze środków unijnych
w perspektywie finansowej 2014-2020.

Art. 43 [Warunki bezpiecznej żeglugi] Ustawy o żegludze śródlądowej
1. Śródlądowe drogi wodne należy utrzymywać w sposób zapewniający
bezpieczną żeglugę poprzez:
1) należyty stan techniczny budowli i urządzeń hydrotechnicznych
służących żegludze oraz ich właściwą obsługę;
2) systematyczną poprawę warunków eksploatacyjnych odpowiednich
do klasy drogi wodnej;
3) oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglownego, budowli i urządzeń
hydrotechnicznych, przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii
przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną.
Miejsca postojowe na Odrzańskiej Drodze Wodnej będą dedykowane:
- Żegludze śródlądowej (towarowej i pasażerskiej);
- Lodołamaczom w trakcie akcji lodołamania;
- Jednostkom sportowo-turystycznym

1B.3 - BUDOWA INFRASTRUKTURY POSTOJOWO- CUMOWNICZEJ.
ETAP II BUDOWA INFRASTRUKTURY POSTOJOWO- CUMOWNICZEJ NA ODRZE DOLNEJ I GRANICZNEJ
ORAZ NOWE OZNAKOWANIE SZLAKU ŻEGLOWNEGO (MASTERPLANY 3_393_O)

Na granicznym odcinku rzeki Odry RZGW Szczecin
zobowiązane jest do wystawiania oznakowania brzegowego
na brzegach administrowanego odcinka rzeki Odry.
Znaki nawigacyjne muszą spełniać wymagania do żeglugi
CAŁODOBOWEJ, m.in. muszą być pokryte materiałem
odblaskowym, posiadać dodatkowe oświetlenie,
a pławy nawigacyjne również muszą być wyposażone w
ekrany radarowe.

Oznakowanie nawigacyjne – solarne zestawy oświetlenia znaków dla żeglugi całodobowej

1B.4 - POPRAWA PRZEPŁYWU WÓD POWODZIOWYCH W OKRESIE ZIMOWYM Z JEZIORA
DĄBIE (MASTERPLANY 1_6_O)
Zadanie objęte Umową między Rządem RP i Rządem RFN
o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych
pogranicza polsko-niemieckiego
(ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi).
Zadanie jest niezbędne do realizacji, gdyż ma na celu
udrożnienie toru wodnego na jeziorze Dąbie, co pozwoli
na zapobieganie powodziom zatorowym na odcinku
dolnej Odry. Jezioro Dąbie jest naturalnym odbiornikiem
kry lodowej kruszonej przez lodołamacze na Odrze.
Po udrożnieniu tor powinien posiadać następujące
parametry:
- szerokość koryta w dnie – 150 m
- głębokość gwarantowana 3,4 m przy średniej wodzie
- minimalny łuk – 800 m
- nachylenie skarp toru wodnego ~ 1:6

1B.4 - BAGROWANIE PRZEKOPU KLUCZ- USTOWO (MASTERPLANY 3_390_O)
Zadanie objęte Umową między Rządem RP i Rządem RFN o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych pogranicza
polsko-niemieckiego (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi).

Bagrowanie Przekopu Klucz- Ustowo w 2011 roku

1B.5 – PRZEBUDOWA MOSTÓW W CELU ZAPEWNIENIA MINIMALNEGO PRZEŚWITU

1B.5 – PRZEBUDOWA MOSTÓW W CELU ZAPEWNIENIA MINIMALNEGO PRZEŚWITU

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

