
Czy Odra pozostanie rzeką?



Powódź 1997:

Potrzeba zintegrowanego systemu ochrony 
przeciwpowodziowej

Załamanie dotychczasowych koncepcji gospodarki wodnej





Braki Programu dla Odry 2006:

brak Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

brak analizy wykonalności (feasibility study)

brak analizy konfliktów (żegluga/ ppow.;           
żegluga/przyroda) 

brak zintegrowanego systemu zarządzania zlewnią

brak rzeczywistej publicznej dyskusji 



Problemy Programu dla Odry 2006:

konflikty z organizacjami 

ekologicznymi, Ŝrodowiskami 

naukowymi, spoğecznoŜciami 

lokalnymi

brak akceptacji dla Programu ze strony 

organizacji Ŝwiatowych i 

parlamentarzystów UE

trudnoŜci w uzyskaniu 

wsparcia finansowego -

szczególnie z UE



SzkodliwoŜĺ Programu dla Odry 2006:

inwestycje Ũeglugowe (Malczyce, LubiŃŨ...) 
stwarzajŃ zagroŨenie dla najcenniejszych 

przyrodniczo obszarów w dolinie Odry (element 

europejskiej sieci NATURA 2000)

zniszczenie przyrody w dolinie Odry 

podwaŨa moŨliwoŜci rozwoju 

nadodrzaŒskiej turystyki

rozrzutnoŜĺ finansowa Programu, stwarza zagroŨenie 

dla rozwoju zrównowaŨonego kraju



Zintegrowana gospodarka zlewniowa:

wymóg integralnego traktowania wód oraz 

Ŝrodowiska przyrodniczego i spoğeczno-

gospodarczego w skali zlewni

gospodarka wodna w skali zlewni

rzeczywiste uczestnictwo spoğecznoŜci 

lokalnych w budowaniu i realizacj strategii 

- równieŨ na etapie rozdziağu finansów



MoŨliwoŜci dziağaŒ dla Odry:

Ramowa Dyrektywa Wodna - dostosowanie polskiego

prawa wodnego

Zwiňkszenie roli Miňdzynarodowej Komisji    

Ochrony Odry Przed Zanieczyszczeniem

Fundusze UE wspierajŃ zrównowaŨony rozwój Odry i 

jej dorzecza zamiast niszczenia rzek i przyrody



Unia wspiera zrównoważony rozwój ?

� Kredyt EBI -usuwanie szkód 
powodziowych  250 mln EURO

� Środki z programów SAPARD, PHARE 
odbudowa

� Program dla Odry 2006 - w 2003 r 
uregulowano 150 km rzek i potoków



Plany na  lata 2004 i ... :

� Regulacje rzek : Biała Lądecka, Bystrzyca Dusznicka,
Ścinawka, Nysa , Kaczawa, Odra,...

� Budowa zbiorników Racibórz na Odrze, Kamieniec 
Ząbkowicki na Nysie, Wielowieś Klasztorna na Prośnie, 

� Smardzew (Warta), Rzymówka na Kaczawie,Grobla ( 
Nysa Mała), Pielgrzymka( Skora), Chwalimierz ( 
Sredzka Woda), Długomost(Widawa), Kostrzyca( 
Jedlica), Mirsk( Czarny Potok)

� Wnioski o finansowanie złożone do  Funduszu Spójności 
oraz do Programów sektorowych  ( min. regionalny 
rozwój -ZOPRR i SOP rolny) na lata 2004-2006 i ....



Białka Lelowska, dopływ Krztyni i Pilicy 2003
( zlewnia Wisły)



Co dalej?


