Gda sk, 16.12.2011 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Dotyczy: konsultacji spo ecznych projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020 ( SRK).

Szanowni Pa stwo,
W ramach realizacji statutowych za o e

Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza przesy am w ramach

konsultacji spo ecznych uwagi do projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020.
Uwagi dotycz

szczególnie wra liwego dla ca ego Pomorza obszaru zwi zanego z gospodark

wodn

i transportem ródl dowym. Kwestie rozwoju transportu ródl dowego powinny by istotnie uj te w SRK 2020.
Jest to obszar wymagaj cy strategicznych dzia a . Inwestycje i rozwój wiadomego gospodarowania zasobami
wodnymi przy odpowiednim po czeniu mog stanowi wiele korzy ci dla kraju. Zarówno korzy ci dla obszarach
bezpiecze stwa przeciwpowodziowego, transportu ródl dowego, energetyki wodnej, rozwi zania problemów
zwi zanych z deficytem wody w kraju. Wszystkie te zagadnienia zgodne s

z unijnymi wytycznymi

i detektywami (dyrektywa przeciwpowodziowa, zobowi zania OZE, konwencja AGN o ródl dowych drogach
wodnych).
W przypadku pyta i dalszych konsultacji ch tnie udzielimy dodatkowych informacji. W za czeniu przesy amy
uzupe niony formularz uwag.

Z powa aniem

Adam Protasiuk
Prezes Zarz du RIGP
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Formularz uwag do Strategii Rozwoju Kraju 2020
LP.

CZ

STRATEGII, DO KTÓREGO

ODNOSI SI UWAGA

(ROZDZIA /PODROZDZIA /PUN
KT) WRAZ Z PODANIEM STRONY

1.

II.7.1. Zwi kszenie
efektywno ci transportu

FRAGMENT TEKSTU STRATEGII DO KTÓREGO
ODNOSI SI UWAGA (JE ELI UWAGA ODNOSI SI
DO KONKRETNEGO ZAPISU)

TRE

UWAGI/PROPONOWANY

Stworzenie spójnego systemu
transportowego, umo liwiaj cego
sprawne przewozy towarów
i ludno ci przy u yciu ró nych rodzajów
transportu.

Stworzenie spójnego systemu
transportowego,
umo liwiaj cego sprawne
przewozy towarów
i ludno ci przy u yciu ró nych
rodzajów transportu z
uwzgl dnieniem
ekologicznych w a ciwo ci
transportu ródl dowego.

UZASADNIENIE UWAGI

ZAPIS

Rozwój transportu morskiego
w akwenie Morza
Ba tyckiego w tym w polskich
portach blokowany jest
brakiem mo liwo ci dalszego
transportu w g b kraju
eglug ródl dow .
Uniemo liwia to przede
wszystkim niski stan wód.
Znikomy poziom
wykorzystania mo liwo ci
eglugowych kraju jest przy
okre lonych nak adach
inwestycyjnych jest szans
rozwoju tej bran y.
Problem braku eglowno ci
to w du ej mierze problem
niskiego stanu wody poni ej
W oc awka. Nale y, wi c
szuka takich rozwi za ,

które przywróc planowane
pierwotnie stany wód lub
zapewni przynajmniej
wymagane minimum dla
eglugi. Spi trzenie wody na
stopniu poni ej W oc awka
zwi kszy oby g boko
mi dzy nowym stopniem a
stopniem we W oc awku.
Tym samym bez wzgl du na
przep ywy aktualne w Wi le
odcinek na ca ej d ugo ci
nowego zbiornika by by
dost pny dla eglugi
towarowej i pasa erskiej.
Przy ustabilizowaniu poziomu
wody dolnej W oc awka
przez pi trzenie na ni szym
stopniu, problem luzowania
i przej cia nad progiem w
g owie dolnej by by
rozwi zany.
2.

II.7.1. Zwi kszenie
efektywno ci transportu

Brak wskazania na rzecz podj cia
dzia a celem podpisania
mi dzynarodowej koncwencji AGN.

Podpisanie konwencji AGN
powinno by celem
strategicznym uj tym w
ramach Strategii Rozwoju
Kraju do 2020.

Konwencja AGN jest jednym
– obok konwencji AGR
(transport drogowy), AGC
(transport kolejowy) i AGTC
(transport kombinowany) –
aktem prawnym Europejskiej
Komisji Organizacji Narodów

Zjednoczonych. Konwencja
zosta a opracowana w celu
u atwienia rozwoju
ródl dowego transportu
wodnego w Europie,
podkre lenia znacz cej roli
transportu wodnego, który
w porównaniu z innymi ro
dzajami transportu jest
niezwykle konkurencyjny pod
wzgl dem ekologicznym
i ekonomicznym, a przy pro
jektowanej w sposób zrów
nowa ony infrastrukturze
i du ej zdolno ci przewo
zowej mo e zmniejszy
koszty spo eczne i negatywne
oddzia ywania na rodowisko
tego typu transportu.
Pomimo ratyfikowania przez
Polsk analogicznych umów
dotycz cych dróg czy linii
kolejowych (AGR1, AGC2)
umowa AGN nie zosta a przez
Polsk dotychczas
ratyfikowana.
Ogromna dynamika rozwoju
polskich portów
1 Umowa
2

europejska o g ównych drogach ruchu mi dzynarodowego (AGR) sporz dzona w Genewie 15 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1985 r., Nr 10, poz. 35) [przyp. red.]
Umowa europejska o g ównych mi dzynarodowych liniach kolejowych (AGC), sporz dzona w Genewie 31 maja 1985 r. (Dz. U. z 1989 r., Nr 42, poz.231) [przyp. red.]

3.

II.7.2. Modernizacja i
rozbudowa po cze
transportowych

Brak jakiejkolwiek informacji dotycz cej
eglugi ródl dowej w Polsce.

Nale y doda informacj o
istnieniu i mo liwo ciach
rozwojowych eglugi
ródl dowej

kontenerowych (szczególnie
terminali kontenerowych
w Gda sku i Gdyni) stwarza
przed nami kolejn szans ,
ale przy nieodpowiednim
przygotowaniu infrastruktury
nie b dzie ze sob równie
zagro enie
Brak spójno ci ze Strategi
Rozwoju Transportu.

