
           

Uchwała Nr XIX/139/12 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 21 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie stanowiska dotyczącego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej (2011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę 

inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T 

 

 

Na podstawie § 17 Statutu Powiatu Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały  

Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2009 r. Nr 113, poz.1727) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Powiatu Opolskiego przyjmuje stanowisko uznające projekt rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

Transeuropejskiej Sieci Transportowej (2011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi 

Wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T za niekorzystny dla przyszłości 

żeglugi na Odrze. Treść stanowiska określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Stanowisko przekazuje się: Prezesowi Rady Ministrów RP, Komisji Europejskiej, Komisji 

Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno 

– Społecznemu, Komitetowi Regionów, Europosłom Województwa Opolskiego  

i Dolnośląskiego. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

 

         Stefan Warzecha 



        Załącznik do uchwały Nr XIX/139/12 

        Rady Powiatu Opolskiego 

        z dnia 21 czerwca 2012 r. 

 

Stanowisko Rady Powiatu Opolskiego w sprawie niekorzystnego dla przyszłości żeglugi 

na Odrze projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej 

(2011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji 

priorytetowych w ramach TEN-T. 

 

 W związku z procesem rewizji dotychczasowej Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej (TEN-T) istnieje szansa na pozytywne zmiany w kontekście Odrzańskiej 

Drogi Wodnej. Niestety projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

wytycznych dotyczących rozwoju TEN-T stanowi, iż śródlądowe drogi wodne, aby mogły 

stać się projektami priorytetowymi w ramach sieci bazowej, muszą mieć co najmniej IV klasę 

żeglowności. Przyjęcie  proponowanego  projektu rozporządzenia pozbawia stronę polską 

możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej inwestowania w Odrzańską Drogę 

Wodną. Przyczyną jest niższa niż wymagana klasa żeglowności. W konsekwencji oznacza  

to marginalizację  znaczenia  rzeki  Odry i utratę szansy na rozwój regionów nadodrzańskich, 

w tym Opolszczyzny. 

 Opóźnienia w realizacji prac modernizacyjnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej, 

przy jednoczesnym postępie inwestycyjnym na niemieckich drogach wodnych, oznaczają 

marginalizację znaczenia Polski w usługach transportowych w ramach Unii Europejskiej. 

Związany z tym ciągły wzrost kosztów wytwarzania i transportu skutkuje zmniejszeniem 

konkurencyjności polskich towarów na rynku europejskim. Modernizacja Odrzańskiej Drogi 

Wodnej oznacza nie tylko poprawę warunków dla rozwoju elementów gospodarki ściśle 

związanych z Odrą, jak porty śródlądowe, centra logistyczne, transport intermodalny, stocznie 

rzeczne itp., ale ma również istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, zapewnienia stabilnych stosunków wodnych w dorzeczu oraz 

wykorzystania rzek jako źródła energii odnawialnej. Modernizacja ta oznacza wzrost 

znaczenia regionów  nadodrzańskich w wymianie gospodarczej oraz ich pełną integrację z 

systemem europejskich dróg wodnych. 

 

Rada Powiatu Opolskiego z niepokojem przyjmuje informacje o niekorzystnym dla 

przyszłości żeglugi na rzece Odrze projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej (2011/0294 COD). Przyjęcie projektu rozporządzenia spowoduje brak 

możliwości wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach 

Transeuropejskiej Sieci Transportowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


