
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze
STREFY NADODRZAŃSKIEJ

ze szczególnym uwzględnieniem
ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO

RBGP WZ Szczecin, Magdalena Racinowska-Ratajska, Leszek Jastrzębski

1

ARTWEI 
ARTWEI 
ARTWEI



ŚŚRODOWISKO PRZYRODNICZERODOWISKO PRZYRODNICZE

WIZJA I CEL STRATEGICZNYWIZJA I CEL STRATEGICZNY

STRUKTURASTRUKTURA
FUNKCJONALNOFUNKCJONALNO--PRZESTRZENNAPRZESTRZENNA

GOSPODARKAGOSPODARKA

TRANSPORTTRANSPORT

2

ARTWEI 
ARTWEI 
ARTWEI



Wybrane zagadnienia
planowania przestrzennego

W planowaniu przestrzennym
podstawowe znaczenie ma szeroko
rozumiane środowisko
geograficznego, w którym
podmiotem jest człowiek.

Ochrona zasobów środowiska
przyrodniczego jest jednym z
podstawowych zadań planowania
przestrzennego.

Niezbędne w procesie planowania
są działania interdyscyplinarne,
korzystanie z wiedzy
specjalistycznej oraz umiejętne
wykorzystanie tej wiedzy.

Łagodzenie konfliktów społecznych
związanych z ochrona przyrody, a
rozwojem osadnictwa, gospodarki,
infrastruktury technicznej
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Ujściowy odcinek Odry

► Łączność hydrograficzna i bogata sieć obszarów
chronionych , powoduje, iż przygraniczne
i nadmorskie położenie województwa
zachodniopomorskiego wymagało
szczegółowych analiz, przed sformułowaniem
głównych kierunków w Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa.

► W  uchwalonym Planie zagospodarowania
przestrzennego zostały ujęte wszystkie elementy
środowiska przyrodniczego: krajobraz, zasoby
wód, gleb, lasów, kopalin, obszarów chronionych,
klimat. Wskazano również zagrożenia
naturogeniczne i antropogeniczne środowiska.
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► W dolinie Odry i Zalewu
Szczecińskiego występują:
Woliński Park Narodowy,
rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, użytki
ekologiczne, zespoły
przyrodniczo - krajobrazowe.

► Istotne znaczenie w ochronie
bioróżnorodności w skali
Europy mają obszary Natura
2000. Obszary te obejmują: 1)
obszary specjalnej ochrony
ptaków; 2) specjalne obszary
ochrony siedlisk.

► Ograniczenia występujące na
tych obszarach określone są
w odpowiednich aktach
prawnych (ustawach,
rozporządzeniach, planach
ochrony).
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► Proponowane formy ochrony
przyrody wskazano na podstawie
Waloryzacji przyrodniczej z 2010
wykonanej przez Biuro
Konserwacji Przyrody.

► Ponadto w PZPW wskazano:
korytarz ekologiczny (PL-II) rzeki
Odry, Dziwny i Zalewu
Szczecińskiego
korytarz ekologiczny (PL- I)
południowego Bałtyku
obejmujący strefę brzegową
i przybrzeżną południowego
Bałtyku.
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Zagrożenia naturalne
► dynamika brzegów Zalewu Szczecińskiego,
► zalewy powodziowe,
► podatności gruntów na infiltrację

zanieczyszczeń i erozję gleby,
► obszary predysponowane do

powierzchniowych ruchów
► obszary zagrożone zasoleniem wód.

Zagrożenia antropogeniczne
► gospodarka wodno - ściekowa,
► gospodarka odpadami,
► degradacja i rekultywacja terenów po

eksploatacji surowców mineralnych,
► zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego,
► klimat akustyczny,
► liniowa infrastruktura techniczna.
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Cel  - Ochrona i  kształtowanie
środowiska przyrodniczego

Działania podejmowane w dziedzinie
zagospodarowania przestrzennego
ukierunkowane muszą być generalnie na
zachowanie walorów poszczególnych
elementów środowiska, ich ochronę oraz
racjonalne wykorzystanie zasobów.

Wybrane kierunki
► Potrzeba zachowania różnorodności

krajobrazu. Na terenach poddanych silnej
antropopresji (ujście Odry, wybrzeże morskie,
pojezierza) krajobraz powinien podlegać
szczególnej ochronie.

► Tworzenie warunków sprzyjających
funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych

► Racjonalne korzystanie z zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych,
wykorzystanie warunków fizjograficznych do
odtworzenia systemów wodnych, ochronę ich
różnorodności i czystości wód.

► Uwzględnienie w polityce przestrzennej
proponowanych obszarów chronionych

► Współuczestnictwo samorządu województwa
w opracowywaniu planów ochrony obszarów
Natura 2000.

► Ujednolicenie zasad gospodarowania
i zachowania ciągłości  form ochrony przyrody
z sąsiednimi województwami i przylegającymi
obszarami po stronie niemieckiej

► Prowadzenie monitoringu zmian zachodzących
na obszarach chronionych
z uwzględnieniem powiązań transgranicznych.
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WIZJAWIZJA

WojewWojewóództwo zachodniopomorskie bdztwo zachodniopomorskie bęędzie wzmacniadzie wzmacniaćć istniejistniejąące i rozwijace i rozwijaćć nowenowe
powipowiąązania z regionami i miastami lezania z regionami i miastami leżążącymi w Polsce, w Europie i w Regioniecymi w Polsce, w Europie i w Regionie
BaBałłtyckim. Wsptyckim. Wspóółłpraca ta bpraca ta bęędzie miadzie miałła  korzystny  wpa  korzystny  wpłływ na rozwyw na rozwóój naukij nauki
i gospodarki w wojewi gospodarki w wojewóództwie oraz na ksztadztwie oraz na kształłtowanie sitowanie sięę optymalnych systemoptymalnych systemóóww
transportowych w tej cztransportowych w tej częśęści Europy.ci Europy. ŚŚrodkowoeuropejski Korytarz Transportowyrodkowoeuropejski Korytarz Transportowy
bbęędzie stopniowo przeksztadzie stopniowo przekształłcacałł sisięę w pasmo rozwoju spow pasmo rozwoju społłecznoeczno--gospodarczego nagospodarczego na
osi posi póółłnocnoc--popołłudnie.udnie.

//……../../

WojewWojewóództwo zachodniopomorskie postrzegane bdztwo zachodniopomorskie postrzegane bęędzie w Polsce i w Europie jakodzie w Polsce i w Europie jako
łłatwo dostatwo dostęępny  obszar  wpny  obszar  węęzzłłowy  w  relacjach  powy  w  relacjach  póółłnocnoc--popołłudnie i wschudnie i wschóódd--zachzachóódd
Europy, obszar o bogatych walorach przyrodniczych i krajobrazowyEuropy, obszar o bogatych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, a tym samymch, a tym samym
atrakcyjny pod wzglatrakcyjny pod wzglęędem turystycznym. Dzidem turystycznym. Dzięęki dobremu skomunikowaniuki dobremu skomunikowaniu
w przestrzeni europejskiej, dobrze wyksztaw przestrzeni europejskiej, dobrze wykształłconym  kadrom,  wconym  kadrom,  włąłączeniu doczeniu do
mimięędzynarodowej sieci przepdzynarodowej sieci przepłływu informacji, wiedzy i kooperacji naukowejywu informacji, wiedzy i kooperacji naukowej
i gospodarczej region bi gospodarczej region bęędzie postrzegany jako atrakcyjne miejsce dla inwestordzie postrzegany jako atrakcyjne miejsce dla inwestoróów.w.
Szczecin i otaczajSzczecin i otaczająący go szczecicy go szczecińński obszar funkcjonalny bski obszar funkcjonalny bęędzie pobudzadzie pobudzałł rozwrozwóójj
obszarobszaróów po obu stronach granicy polskow po obu stronach granicy polsko--niemieckiej, powracajniemieckiej, powracająąc do pec do pełłnienianienia
historycznej roli stolicy cahistorycznej roli stolicy całłego Pomorza.ego Pomorza.
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ZrZróównowawnoważżony rozwony rozwóój przestrzenny wojewj przestrzenny wojewóództwa  sdztwa  słłuużążący integracjicy integracji
przestrzeni regionalnej z przestrzeniprzestrzeni regionalnej z przestrzeniąą europejskeuropejskąą i krajowi krajowąą, sp, spóójnojnośścici
wewnwewnęętrznej wojewtrznej wojewóództwa, zwidztwa, zwięększeniu jego konkurencyjnokszeniu jego konkurencyjnośści orazci oraz
podniesieniu poziomu i jakopodniesieniu poziomu i jakośścici żżycia mieszkaycia mieszkańńccóów dow do śśredniego poziomu wredniego poziomu w
Unii Europejskiej.Unii Europejskiej.

CEL STRATEGICZNYCEL STRATEGICZNY

CELE:CELE:
3.3.1. Ukształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa zachodniopomorskiego
3.3.2. Wzmacnianie powiązań zewnętrznych województwa
3.3.3. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego
3.3.4. Rozwój potencjału demograficznego
3.3.5. Przekształcenia sieci osadniczej
3.3.6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu
3.3.7. Rozwój infrastruktury społecznej
3.3.8. Wzrost gospodarczy
3.3.9. Rozbudowa infrastruktury transportowej
3.3.10. Rozbudowa infrastruktury technicznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i usług

elektronicznych
3.3.11. Likwidacja problemów rozwojowych na obszarach problemowych
3.3.12. Metropolizacja szczecińskiego obszaru funkcjonalnego
3.3.13. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
3.3.14. Rozwój infrastruktury obronności i bezpieczeństwa państwa.
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3.3.1. Ukszta3.3.1. Ukształłtowanie struktury funkcjonalnotowanie struktury funkcjonalno--przestrzennej wojewprzestrzennej wojewóództwadztwa
zachodniopomorskiegozachodniopomorskiego

Kierunek 1. Podstawowe ustalenia systematyzujKierunek 1. Podstawowe ustalenia systematyzująące strukturce strukturęę funkcjonalnofunkcjonalno--
przestrzennprzestrzennąą wojewwojewóództwadztwa

1. Strefa funkcjonalna nadodrza1. Strefa funkcjonalna nadodrzańńska z dominujska z dominująąccąą funkcjfunkcjąą gospodarczgospodarcząą (us(usłługi,ugi,
przemysprzemysłł, gospodarka morska, rolnictwo) i transportow, gospodarka morska, rolnictwo) i transportowąą, z du, z dużżym udziaym udziałłem turystykiem turystyki
ochronyochrony śśrodowiska; w jej zasirodowiska; w jej zasięęgu szczecigu szczecińński obszar funkcjonalnyski obszar funkcjonalny

2. Strefa funkcjonalna nadmorska z dominuj2. Strefa funkcjonalna nadmorska z dominująąccąą funkcjfunkcjąą turystycznturystycznąą (w tym(w tym
uzdrowiskami), z udziauzdrowiskami), z udziałłem gospodarki morskiej i rolnictwa; w jej zasiem gospodarki morskiej i rolnictwa; w jej zasięęgu koszaligu koszalińńskosko--
kokołłobrzeski obszar funkcjonalnyobrzeski obszar funkcjonalny

//……././
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3.3.2. Wzmacnianie powi3.3.2. Wzmacnianie powiąązazańń zewnzewnęętrznych wojewtrznych wojewóództwadztwa

Kierunek 1. RozwKierunek 1. Rozwóój kontaktj kontaktóów w dziedzinie planowania przestrzennego iw w dziedzinie planowania przestrzennego i
polityki regionalnej w Regionie Morza Bapolityki regionalnej w Regionie Morza Bałłtyckiegotyckiego

1. Zintegrowane planowanie przestrzenne obszar1. Zintegrowane planowanie przestrzenne obszaróów morskichw morskich

Zalecenie: RozwZalecenie: Rozwóój sieci wspj sieci wspóółłpracy miast bapracy miast bałłtyckichtyckich

Projekty: WspProjekty: Wspóólne projekty w ramach Regionu Morza Balne projekty w ramach Regionu Morza Bałłtyckiego dotycztyckiego dotycząące intensyfikacjice intensyfikacji
transportu morskiego i wsptransportu morskiego i wspóółłpracy w polityce regionalnejpracy w polityce regionalnej
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Kierunek 2. RozwKierunek 2. Rozwóój kontaktj kontaktóów transgranicznych w dziedzinie planowaniaw transgranicznych w dziedzinie planowania
przestrzennego i polityki regionalnej z Republikprzestrzennego i polityki regionalnej z Republikąą FederalnFederalnąą NiemiecNiemiec

1. Intensyfikacja wsp1. Intensyfikacja wspóółłpracy Szczecina z Berlinempracy Szczecina z Berlinem

2. Wsp2. Wspóółłpraca z Meklemburgipraca z Meklemburgiąą--Pomorzem PrzednimPomorzem Przednim ii BrandenburgiBrandenburgiąą w zakresiew zakresie
transgranicznych obszartransgranicznych obszaróów chronionychw chronionych

3. Wsp3. Wspóółłpraca z Meklemburgipraca z Meklemburgiąą--Pomorzem PrzednimPomorzem Przednim ii BrandenburgiBrandenburgiąą w zakresiew zakresie
zagospodarowania turystycznego obszarzagospodarowania turystycznego obszaróów transgranicznych Dolnej Odry i Zalewuw transgranicznych Dolnej Odry i Zalewu
SzczeciSzczecińńskiegoskiego

4. Rozw4. Rozwóój systemj systemóów informacji przestrzennejw informacji przestrzennej
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Kierunek 3. Rozbudowa infrastruktury sKierunek 3. Rozbudowa infrastruktury słłuużążącej wzmacnianiu powicej wzmacnianiu powiąązazańń
zewnzewnęętrznych wojewtrznych wojewóództwadztwa

1. Promocja i rozw1. Promocja i rozwóójj ŚŚrodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETCrodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC--ROUTE65ROUTE65

2. Rozbudowa i modernizacja drogi Via2. Rozbudowa i modernizacja drogi Via HanseaticaHanseatica

Rekomendacja: Modernizacja OdrzaRekomendacja: Modernizacja Odrzańńskiej Drogi Wodnej; przygotowanie projektu budowyskiej Drogi Wodnej; przygotowanie projektu budowy
kanakanałłu Odrau Odra--Dunaj.Dunaj.
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TransgranicznyTransgraniczny region metropolitalny Szczecinaregion metropolitalny Szczecina

W rozdziale 3.3.2. Wzmacnianie powiW rozdziale 3.3.2. Wzmacnianie powiąązazańń zewnzewnęętrznych wojewtrznych wojewóództwadztwa

w  Kierunku 2. Rozww  Kierunku 2. Rozwóój kontaktj kontaktóów transgranicznych w dziedzinie planowaniaw transgranicznych w dziedzinie planowania
przestrzennegoprzestrzennego ii politykipolityki regionalnej z Republikregionalnej z Republikąą FederalnFederalnąą NiemiecNiemiec

Zapisano ustalenie 5:
Opracowanie studium transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina
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Celem gCelem głłóównym jest wzrost konkurencyjnownym jest wzrost konkurencyjnośści Szczecina i regionuci Szczecina i regionu
metropolitalnego, poprzez uzyskanie spmetropolitalnego, poprzez uzyskanie spóójnojnośści terytorialnej regionu jakoci terytorialnej regionu jako
ggłłóównego obszaru wzrostu pogranicza polskownego obszaru wzrostu pogranicza polsko--niemieckiego.niemieckiego.

••wzrost znaczenia portwzrost znaczenia portóów w Szczecinie iw w Szczecinie i ŚŚwinoujwinoujśściu jako istotnego czynnika rozwojuciu jako istotnego czynnika rozwoju
gospodarki regionugospodarki regionu

••wzrost znaczenia Szczecina iwzrost znaczenia Szczecina i ŚŚwinoujwinoujśścia jako gcia jako głłóównych ownych ośśrodkrodkóów obsw obsłługi ruchuugi ruchu
turystycznego w tej czturystycznego w tej częśęści pograniczaci pogranicza

••wzrostu powiwzrostu powiąązazańń naukowych i technologicznych w obszarze wspnaukowych i technologicznych w obszarze wspóółłpracy z przemyspracy z przemysłłem orazem oraz
w zakresie koordynacji programw zakresie koordynacji programóów badawczych i wymiany eksperckiej wewnw badawczych i wymiany eksperckiej wewnąątrztrz
opracowywanego obszaru oraz z innymi oopracowywanego obszaru oraz z innymi ośśrodkami metropolitalnymirodkami metropolitalnymi

••poprawpoprawęę spspóójnojnośści terytorialnej poprzez rozwci terytorialnej poprzez rozwóój zaawansowanych systemj zaawansowanych systemóów transportowow transportowo--
komunikacyjnych w sferze transportu zbiorowegokomunikacyjnych w sferze transportu zbiorowego

••wzrost atrakcyjnowzrost atrakcyjnośści inwestycyjnej obszaruci inwestycyjnej obszaru

••ochronochronęę wartowartośści przyrodniczoci przyrodniczo--kulturowych obszaru i ich umiejkulturowych obszaru i ich umiejęętne wykorzystanie dlatne wykorzystanie dla
rozwojurozwoju
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Wzrost znaczenia portów w Szczecinie i Świnoujściu jako istotnego czynnika
rozwoju gospodarki regionu.

Poprawa dostPoprawa dostęępnopnośści portci portóów od strony morza i lw od strony morza i ląądudu

Fot. Artur Kubasik

www. portzewnetrzny.pl

RozwRozwóój infrastruktury portowej w tym:j infrastruktury portowej w tym:
-- ZCLZCL
-- Port zewnPort zewnęętrzny wtrzny w ŚŚwinoujwinoujśściuciu
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3.3.8. Wzrost gospodarczy3.3.8. Wzrost gospodarczy

Kierunek 2. Rozbudowa potencjaKierunek 2. Rozbudowa potencjałłu gospodarki morskiej w oparciu o portyu gospodarki morskiej w oparciu o porty
morskiemorskie

1. Budowa portu zewn1. Budowa portu zewnęętrznego wtrznego w ŚŚwinoujwinoujśściuciu..

2. Utworzenie w Szczecinie terminalu lub stanowiska do obs2. Utworzenie w Szczecinie terminalu lub stanowiska do obsłługi duugi dużżych statkych statkóóww
pasapasażżerskicherskich..

3. Rozbudowa infrastruktury l3. Rozbudowa infrastruktury ląądowej terminalu promowego wdowej terminalu promowego w ŚŚwinoujwinoujśściuciu..

4. Budowa dworca morskiego pasa4. Budowa dworca morskiego pasażżerskiego w Koerskiego w Kołłobrzeguobrzegu..

5. Restrukturyzacja port5. Restrukturyzacja portóów i przystani rybackich w kierunkuw i przystani rybackich w kierunku śświadczenia uswiadczenia usłługug
turystycznych (rybactwa turystycznego i przewozturystycznych (rybactwa turystycznego i przewozóów pasaw pasażżerskich)erskich)..

6. Budowa drogi i linii kolejowej do portu w Policach6. Budowa drogi i linii kolejowej do portu w Policach..
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Kierunek 4. Wykorzystanie potencjaKierunek 4. Wykorzystanie potencjałłu turystycznego wojewu turystycznego wojewóództwa jakodztwa jako
czynnika rozwoju gospodarczego i spoczynnika rozwoju gospodarczego i społłecznegoecznego..

Zalecenie: Transgraniczne przedsiZalecenie: Transgraniczne przedsięęwziwzięęcia turystyczne (wspcia turystyczne (wspóólnielnie zz NiemcamiNiemcami):):
-- budowa rowerowego Szlakubudowa rowerowego Szlaku ŻŻelaznej Kurtyny,elaznej Kurtyny,
-- rozbudowa mirozbudowa mięędzynarodowego szlaku nadbadzynarodowego szlaku nadbałłtyckiego R10 (Trasa Hanzeatycka),tyckiego R10 (Trasa Hanzeatycka),
-- rozbudowa szlaku rowerowego i infrastruktury wokrozbudowa szlaku rowerowego i infrastruktury wokóółł Zalewu SzczeciZalewu Szczecińńskiego,skiego,
-- rozbudowa szlakrozbudowa szlakóów turystycznych naw turystycznych na MiMięędzyodrzudzyodrzu (infrastruktura turystyki kajakowej,(infrastruktura turystyki kajakowej,
stanicestanice wodne, pomosty, nabrzewodne, pomosty, nabrzeżża).a).
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ŚŚRODOWISKO PRZYRODNICZERODOWISKO PRZYRODNICZE

WIZJA I CEL STRATEGICZNYWIZJA I CEL STRATEGICZNY

STRUKTURASTRUKTURA
FUNKCJONALNOFUNKCJONALNO--PRZESTRZENNAPRZESTRZENNA

GOSPODARKAGOSPODARKA

TRANSPORTTRANSPORT
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3.3.9.3.3.9. Rozbudowa infrastruktury transportowejRozbudowa infrastruktury transportowej

Kierunek 1. Wzmacnianie i ksztaKierunek 1. Wzmacnianie i kształłtowanie systemu ponadregionalnychtowanie systemu ponadregionalnych
i transgranicznych powii transgranicznych powiąązazańń drogowych wojewdrogowych wojewóództwadztwa

1. Przebudowa drogi krajowej nr 3, dostosowanie  do parametr1. Przebudowa drogi krajowej nr 3, dostosowanie  do parametróów drogi ekspresowej naw drogi ekspresowej na
odcinku od wodcinku od węęzzłła Rza Rzęśęśnica donica do ŚŚwinoujwinoujśścia.cia.

2. Przebudowa drogi krajowej nr 6 odcinka od w2. Przebudowa drogi krajowej nr 6 odcinka od węęzzłła Kijewo do wa Kijewo do węęzzłła Rza Rzęśęśnica do parametrnica do parametróóww
klasy A z budowklasy A z budowąą wwęęzzłła Tczewska.a Tczewska.

3. Przebudowa drogi krajowej nr 6, dostosowanie do parametr3. Przebudowa drogi krajowej nr 6, dostosowanie do parametróów drogi ekspresowej od ww drogi ekspresowej od węęzzłłaa
RzRzęśęśnica do granicy wojewnica do granicy wojewóództwa /dztwa /……./../.

4. Przebudowa drogi krajowej nr 10, dostosowanie do parametr4. Przebudowa drogi krajowej nr 10, dostosowanie do parametróów drogi ekspresowej /w drogi ekspresowej /……./../.

6. Budowa zachodniego drogowego obej6. Budowa zachodniego drogowego obejśścia Szczecinacia Szczecina ww relacjirelacji wwęęzezełł GoleniGolenióów na S3w na S3--S6 zeS6 ze
stastałąłą przeprawprzeprawąą ŚŚwiwięęta Police do A6 w klasie drogi S z pota Police do A6 w klasie drogi S z połąłączeniemczeniem ww kierunkukierunku autostrady A20autostrady A20
w Niemczech.  /w Niemczech.  /……././

9. Budowa sta9. Budowa stałłego poego połąłączenia drogowego wczenia drogowego w ŚŚwinoujwinoujśściu pomiciu pomięędzy wyspami Uznam i Wolin.dzy wyspami Uznam i Wolin.
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Kierunek 3. KsztaKierunek 3. Kształłtowanie systemu zewntowanie systemu zewnęętrznych i wewntrznych i wewnęętrznychtrznych
kolejowych powikolejowych powiąązazańń transportowychtransportowych..

1. Modernizacja mi1. Modernizacja mięędzynarodowych linii kolejowych E59 idzynarodowych linii kolejowych E59 i CE59, w tym w Szczecinie:CE59, w tym w Szczecinie:
-- przebudowa mostu kolejowego na Odrze Zachodniej,przebudowa mostu kolejowego na Odrze Zachodniej,
-- przebudowa wiaduktu nad ul.przebudowa wiaduktu nad ul. HeykiHeyki,,
-- przebudowa mostu kolejowego na Parnicyprzebudowa mostu kolejowego na Parnicy

2. Modernizacja linii kolejowej 202 Stargard Szczeci2. Modernizacja linii kolejowej 202 Stargard Szczecińńskiski –– GdaGdańńsk Gsk Głłóówny.wny.
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Kierunek 4. RozwKierunek 4. Rozwóój transportu morskiegoj transportu morskiego

1. Modernizacja i pog1. Modernizacja i pogłęłębienie toru wodnegobienie toru wodnego ŚŚwinoujwinoujśściecie –– Szczecin do 12,5 m na caSzczecin do 12,5 m na całłejej
ddłługougośści.ci.

2. Budowa infrastruktury portowej i połączeń transportowych i infrastrukturalnych z
zapleczem
lądowym dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

Zalecenia:Zalecenia:
1. Modernizacja infrastruktury i realizacja inwestycji infrastru1. Modernizacja infrastruktury i realizacja inwestycji infrastrukturalnych zwikturalnych zwiąązanych zzanych z
rozwojemrozwojem
portportóów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.w o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Rekomendacja:Rekomendacja:
1.1. WWłąłączenie portu w Policach do sieciczenie portu w Policach do sieci TENTEN--TT..
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Kierunek 5. PoprawaKierunek 5. Poprawa żżeglownoeglownośści na Odrzeci na Odrze

1.1. Modernizacja zabudowy hydrotechnicznej w celu osiModernizacja zabudowy hydrotechnicznej w celu osiąągnignięęcia parametrcia parametróów V klasyw V klasy
technicznej Odrzatechnicznej Odrzańńskiej Drogi Wodnej na odcinku Szczecinskiej Drogi Wodnej na odcinku Szczecin--ZatoZatońń DolnaDolna (Hohensaaten),(Hohensaaten),
zrzróównanie z parametramiwnanie z parametrami niemieckiego odcinka Kananiemieckiego odcinka Kanałłu Odrau Odra-- Hawela.Hawela.

2.  Modernizacja szczeci2.  Modernizacja szczecińńskiego wskiego węęzzłła wodnego:a wodnego:
•• przebudowa mostprzebudowa mostóów: kolejowego i drogowego na Odrze Zachodniejw: kolejowego i drogowego na Odrze Zachodniej

oraz kolejowych naoraz kolejowych na RegalicyRegalicy i Parnicyi Parnicy
•• wdrowdrożżenie systemu informacji rzecznej (RIS) na dolnym odcinku Odryenie systemu informacji rzecznej (RIS) na dolnym odcinku Odry

3.  Kluczowe inwestycje w ramach Programu dla Odry 2006:3.  Kluczowe inwestycje w ramach Programu dla Odry 2006:
•• przebudowa i remont zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej wprzebudowa i remont zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej w celu zapewnieniacelu zapewnienia

żżeglownoeglownośści szlaku wodnego,ci szlaku wodnego,
•• udroudrożżnienie toru wodnego na jeziorze Dnienie toru wodnego na jeziorze Dąąbiebie

5.  Budowa portu rzecznego w Szczecinie zintegrowanego portem mo5.  Budowa portu rzecznego w Szczecinie zintegrowanego portem morskimrskim
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