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Środowiskowe, prawne i społeczne skutki budowy międzynarodowych dróg 
wodnych na polskich rzekach: Wiśle, Bugu, Odrze, Warcie i Noteci  

dr Przemysław Nawrocki, mgr inż Edyta Jaszczuk 

Realizacja „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z 

perspektywą do 2030 r.” jest sprzeczna z zasadami rozwoju zrównoważonego i szkodliwa społecznie: 

 Będzie miała katastrofalne skutki dla polskiej przyrody: spowoduje wielkoobszarowe, 

nieodwracalne zniszczenia 1200 km unikatowych na skalę Europy wielkich rzek i ich dolin, w 

tym zniszczenie 8 obszarów Natura 2000 i 10 rezerwatów na Wiśle oraz 16 obszarów Natura 

2000 i 4 parków krajobrazowe wzdłuż Odry, wymarcie największych krajowych populacji 

lęgowych gatunków ptaków, dla których miejscem lęgów są wiślane piaszczyste wyspy i 

strome brzegi, zaprzepaszczenie prowadzonych od wielu lat programów odtworzenia 

populacji ryb wędrownych w dorzeczu Wisły i Odry. 

 Jest nieracjonalnie kosztowna: od ok 70 do 90 mld zł na etapie realizacji, oraz 

wielomiliardowe coroczne koszty utrzymania infrastruktury. 

 Jest całkowicie nieefektywna w realizacji zakładanego celu środowiskowego, jakim jest 

redukcja emisji CO2 z towarowego transportu samochodowego dzięki przejęciu części 

przewozów kontenerowych z transportu samochodowego przez wodny śródlądowy  - 

redukcja wyniesie zaledwie od 1,0 do 1,5% emisji transportu samochodowego. 

 Będzie się wiązała z naruszeniem prawa wspólnotowego. 

 Poważnie ograniczy pulę dostępnych środków publicznych na rozwiązanie innych, 

rzeczywiście istotnych problemów społecznych i środowiskowych. Ogromne środki publiczne 

przeznaczane na drogi wodne, docelowo przewożące zaledwie 1 – 1,4 % całkowitej masy 

towarów, można by było o wiele lepiej spożytkować na osiągnięcie znaczącej poprawy 

zarządzania ryzykiem powodziowym w zlewni górnej Wisły (woj. rzeszowskie i małopolskie). 

Zamiast budować „wodne autostrady” powinniśmy:   

 Oddawać rzekom, zwłaszcza Wiśle i Odrze, utracone tereny zalewowe  – odsuwać 

obwałowania dalej od rzeki i budować poldery, aby rzeczywiście istotnie i efektywnie 

kosztowo ograniczyć ryzyko powodzi. 

 Rozwijać na Wiśle i innych wielkich rzekach żeglugę turystyczną rozwijaną w myśl zasady 

„dostosujmy łódź do rzeki, a nie „rzekę do łodzi”, zwłaszcza opartą na tradycjach 

szkutniczych. 

 Inwestować w modernizację transportu kolejowego niezbędną do przejęcia znaczącej ilości 

przewozów kontenerowych od transportu samochodowego oraz w rozwój najbardziej 

przyjaznych przyrodzie formy energii odnawialnej. 

Przeniesie „torów na tory” zamiast „tirów na rzeki” jest Polski jest pod każdym względem 

lepszym rozwiązaniem , służącym zarówno ludziom jaki i polskiej przyrodzie. 
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UZASADNIENIE 

Wprowadzenie 

Rząd polski planuje intensywny rozwój towarowej, czego wyrazem jest utworzenie Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz decyzja o przystąpieniu Polski do konwencji AGN1, 

której sygnatariusze zobowiązani są to budowy dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym o 

klasie co najmniej IV.  

 Potrzebę rozwoju żeglugi śródlądowej uzasadnia się wypełnienie zobowiązań wynikających z 

unijnej polityki transportowej. W dokumentach strategicznych na poziomie europejskim do 

najważniejszych celów równoważenia systemu transportowego zalicza się zmniejszenie 

degradującego wpływu transportu na środowisko naturalne, zwłaszcza redukcję emisji CO2 i 

innych szkodliwych dla środowiska gazów pochodzących z transportu samochodowego  

 Aby cel ten zrealizować, 30% przewozów towarowych transportu samochodowego do roku 

2030 powinno być przejęte przez kolej lub żeglugę śródlądową, gdyż kolej i transport wodny 

cechują się zbliżoną, stosunkowo niską emisją na tonę przewożonego ładunku, ok. 5 razy 

niższą niż transport kołowy. 

 Dodatkowym uzasadnieniem rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce jest spodziewana 

stymulacja rozwoju gospodarczego będącego efektem budowy międzynarodowych dróg 

wodnych i poprawa ochrony przed powodzią.  

 Relatywnie niska emisja CO2 nie oznacza jednak automatycznie, że śródlądowy transport 

wodny to ekologiczny środek transportu w każdej sytuacji. Towarowa żegluga śródlądowa 

może być proekologiczna tylko wtedy, gdy droga wodna już istnieje, a jej utrzymywanie nie 

powoduje znaczących szkód w ekosystemie rzeki. 

 W rządowych dokumentach dotyczących planów budowy dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym całkowicie pomija się kwestię wpływu realizacji tych planów na 

osiągnięcie celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej (osiągnięcie dobrego stanu i 

potencjału wód do 2015r) oraz celów dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej, będącej podstawą 

utworzenia sieci obszarów chronionych Natura 2000, chroniących również siedliska i gatunki 

związane z rzekami i ich dolinami. 

Obecny stan śródlądowych dróg wodnych w Polsce 

 Żegluga śródlądowa na relatywnie małych polskich rzekach skutecznie konkurowała z 

transportem konnym, lecz przegrała konkurencję z koleją i transportem samochodowym.  

 Obecnie zaledwie 5,5% dróg wodnych posiada parametry międzynarodowych dróg wodnych, 

tj. znajduje się w klasie co najmniej IV. 80% to drogi wodne w klasie I i II, o znaczeniu 

lokalnym, w praktyce mogące jedynie służyć rekreacji wodnej.  

 Odcinki dużych polskich rzek, formalnie drogi wodne o klasie III i niższej (w praktyce zwykle 

niższej niż nominalna) są obszarami o wysokich walorach przyrodniczych. Walory 

przyrodnicze tych rzek są bezpośrednio związane z elementami  hydromorfologii i 

nadbrzeżnej roślinności bliskimi naturalnej (np. piaszczystymi wyspami, podmywanymi przez 

                                                           
1
 opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych 

Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu” (ang. „European Agreement on Main Inland 
Waterways of International Importance”) nazywanego również Konwencją AGN lub Porozumieniem AGN. 
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wodę skarpami, zaroślami i lasami łegowymi), które zachowała się na niektórych rzekach, 

dzięki małej intensywności ich regulacji w przeszłości. Przykładem jest 400 kilometrowy 

odcinek Wisły od Zawichostu do Płock.  

 Wysokie walory przyrodnicze powstają także dzięki procesom spontanicznej renaturyzacji 

hydromorfologii i roślinności jakie nastąpiły na rzekach w przeszłości uregulowanych  - w 

wyniku zaniechania utrzymywania na tych rzekach szlaku wodnego (zaniechania bagrowania i 

tym podobnych prac, wycinania drzew i krzewów), czego przykładem jest uregulowany w XIX 

w odcinek Wisły od Włocławka  do Gdańska.  

 Odcinki rzek formalnie będące drogami wodnymi są chronione  w postaci obszarów Natura 

2000 i krajowych form ochrony przyrody - parków krajobrazowych, rezerwatów, obszarów 

chronionego krajobrazu. Nominalnie drogą wodną jest na przykład rzeka Biebrza znajdująca 

się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

 Śródlądowe drogi wodne, pomimo tego, że praktycznie nie są utrzymywane, nadal obciążają 

budżet państwa kosztami utrzymywania niepotrzebnej infrastruktury. Specjaliści z dziedziny 

gospodarowania wodami postulują dokonanie rewizji zasadności dalszego utrzymywanie 

dróg wodnych i likwidacji niektórych z nich, tak jak tego dokonano w przypadku Loary we 

Francji.  

Hydrologiczne i klimatyczne ograniczenie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce 

 Duże polskie rzeki są znacznie mniejsze niż rzeki w innych krajach użytkowane jako drogi 

wodne. Przykładowo, przepływ w Wiśle jest ok. 4 razy mniejszy niż w Renie, 7 razy mniejszy 

niż Dunaju i 30 razy mniejszy niż w Jangcy. Ponadto, w porównaniu do Renu i Dunaju polskie 

rzeki cechują się większa dynamiką przepływów, tj. relatywnie większymi różnicami pomiędzy 

bardzo niskimi stanami wody (niżówki) i wysokimi (wezbrania). 

 Polskie rzeki zimą są dłużej zamarznięte niż na przykład Dunaj czy Ren. 

Planowane drogi śródlądowych wodne o znaczeniu międzynarodowym 

 Plany budowy „wodnych autostrad” o standardzie międzynarodowych dróg wodnych (co 

najmniej tzw. klasa IV) obejmują trzy drogi wodne:  

o E30 (łączący Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie, obejmując na terenie Polski 

Odrę od Świnoujścia do granicy z Czechami); 

o E40 (łączący Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i dalej z 

Morzem Czarnym, obejmując na terenie Polski Wisłę od Gdańska do Warszawy, 

Narew (Bugonarew) oraz Bug do Brześcia);  

o E70 (łączący Holandię z Rosją i Litwą, a na terenie Polski obejmujący Odrę od ujścia 

Kanału Odra-Hawela do ujścia Warty w Kostrzynie, drogę wodną Wisła-Odra 

(biegnąca Wartą, Notecią i Kanałem Bydgoskim) oraz od Bydgoszczy dolną Wisłę i 

Szkarpawę lub Wisłę Gdańską). 

 Zakłada się, że przekształcanie ok. 1200 km bieżących rzek w drogi wodne o 

międzynarodowym znaczeniu będzie powiązane z budową tam (progów wodnych) 

wyposażonych w hydroelektrownie. W przypadku Wisły będzie to 9 nowych tam, na odcinku 

od Warszawy do Gdańska. Budowa progów i towarzyszącyh im zbiorników zaporowych jest 

przedstawiana jako działanie zwiększające bezpieczeństwo powodziowe. 

Koszty budowy międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych 
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 Według szacunków Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, koszty budowy i 

modernizacji wybranych polskich śródlądowych dróg wodnych, aby przystosować je do 

parametrów szlaków żeglugowych o znaczeniu międzynarodowym (tzw. klasa IV i V) 

wynoszą:  

o Odrzańskiej Drogi Wodnej wraz z Kanałem Gliwickim i połączeniem Odra-Dunaj – od 

16,5 do 22,6 mld zł;  

o środkowego i dolnego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska – ok. 31,5 mld zł; 

o Kanału Śląskiego – ok. 11,0 mld zł;  

o drogi wodnej Warszawa-Brześć – od 8,1 do 25,5 mld zł.  

 Łączne koszty to 67,1 do 90,6 mld zł. Należy zaznaczyć, iż szacunki kosztów dużych inwestycji 

hydrotechnicznych są zwykle znacznie zaniżone. 

 Brak jest informacji o przewidywanych kosztach utrzymania infrastruktury 

międzynarodowych dróg wodnych. Może się spodziewać, że będą wynosiły kilka procent 

kosztów całkowitych, tj. kilka mld. zł. Kosztami tymi byłby obciążony budżet państwa.  

Planowana wielkość przewozów międzynarodowymi śródlądowymi drogami wodnymi 

 Planowana wielkość przewozów towarów na „wodnych autostradach” w 2030 wyniesie ok. 

30 - 37 mln t rocznie, co stanowi 1,1 do 1,4% całkowitego przewidywanego popytu na 

przewozy w roku 2030. 

Szacunkowa ocena możliwości redukcji emisji CO2 pochodzącej z towarowego transportu 

samochodowego dzięki przejęciu przewozów przez śródlądowy transport wodny 

 W opracowaniach rządowych brak jest informacji o wielkości redukcji emisji CO2 pochodzącej 

z towarowego transportu samochodowego dzięki przejęciu części przewozów 

kontenerowych z transportu samochodowego na wodny śródlądowy. 

 Niezależne opracowania wskazują, że szacunkowa wielkość redukcji emisji CO2 z towarowego 

transportu samochodowego dzięki przejęciu części przewozów kontenerowych przez 

transport wodny śródlądowy wyniesie od 1,0 do 1,5%% emisji transportu samochodowego 

przed redukcją. Jest to zatem redukcja na zaniedbywalnie niskim poziomie. 

 Na tle niskiej efektywności rozwoju transportu wodnego śródlądowego dla ograniczenia 

emisyjności transportu w Polsce, o wiele większym potencjałem cechuje się transport 

kolejowy. 

 Podwojenie przewidywanej wielkości przewozów kolejowych i przejęcie części przewozów 

transportu samochodowego umożliwiłoby redukcję emisji CO2 z transportu samochodowego 

o 12,5%.   

Ekonomiczna efektywność budowy międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych 

 W opracowaniach rządowych brak jest informacji o analizach pozwalające sformułować 

oceny, iż zainwestowanie 70 mld zł w międzynarodowe drogi wodne przyniesie budżetowi 

państwa zyski wysokości 300 mld zł. 

 „Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej” -  

kompleksowe opracowanie wykonane przed ponad 10 laty przez zespół specjalistów w 

zakresie gospodarki wodnej i ekonomii wskazuje, że ekonomiczne korzyści budowy dróg 

wodnych są generalnie znacznie zawyżane. Analiza ta poddaje w wątpliwość efektywność 
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ekonomiczną uzyskania na Odrze nawet niższego niż międzynarodowy, krajowego standardu 

drogi wodnej (klasa III).  Wnioski płynące z tej analizy są najprawdopodobniej aktualne 

również dziś.  

Skutki budowy międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych dla zarządzania ryzykiem 

powodziowym 

 Planowana dla potrzeb żeglugi (w połączeniu z hydroenergetyką) budowa tzw. zbiorników 

wielofunkcyjnych na Odrze i Nysie, nie przyniesie poprawy bezpieczeństwa powodziowego, a 

wręcz może zwiększyć ryzyko katastrofalnych powodzi, gdyż: 

o zbiorniki wielofunkcyjne są wypełnione wodą przez cały rok, przez co zmniejszają 

naturalną pojemność retencyjną dolin rzek. W momencie gwałtownych wezbrań 

wody w rzece, często brakuje czasu aby opróżnić zbiornik wielofunkcyjny. W efekcie 

nie może on pomieścić wód powodziowych, co ostatecznie może poważnie zwiększyć 

szkody spowodowane przez powódź na odcinku rzeki poniżej zbiornika.  

o na zbiornikach wielofunkcyjnych zimą powstają groźne zatory lodowe wymagające 

lodołamania (np. na zbiorniku włocławskim na dolnej Wiśle). 

o uniemożliwi zastosowanie alternatywnych, nowoczesnych rozwiązań, znacznie 

bardziej skutecznych w zmniejszaniu ryzyka powodzi jakimi są: 

 odtwarzanie naturalnej retencji dolinowej poprzez odsuwanie obwałowań i 

budowę polderów, umożliwiające rzece swobodne rozlanie wezbranych wód 

bez powodowania szkód. W ten sposób można harmonijnie łączyć poprawę 

bezpieczeństwa powodziowego z ochroną przyrody, gdyż na odzyskanych 

terenach zalewowych użytkowanych jako łąki i pastwiska lub las powstaną 

bardzo cenne przyrodniczo siedliska.  

 budowa tzw. zbiorników suchych. Zbiorniki te napełniają się tylko w czasie 

powodzi. Skutecznie działając w ochronie przed powodzią, jednocześnie 

generalnie znacznie mniej szkodzą przyrodzie niż tzw. zbiorniki 

wielofunkcyjne. 

Środowiskowe skutki budowy międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych 

 Realizacji międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych wymienionych w „Założeniach do 

planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 

2030 r.” wiązałaby się z koniecznością bardzo poważnych ingerencji w obecny stan koryt 

Wisły, Bugu, Odry, Warty i Noteci, polegających na: 

o regulacji odcinków rzek obecnie bliskich stanowi naturalnemu (np. odcinek Wisły od 

Dęblina do Warszawy) lub przekształceniu ich w ciąg zbiorników zaporowych (np. 

odcinek Wisły od Warszawy do Płocka); 

o zlikwidowania efektów spontanicznej renaturyzacji na odcinkach rzek w przeszłości 

uregulowanych, połączone z poszerzeniem zakresu regulacji w porównaniu z 

dokonana w XIX w. (np. niektóre fragmenty Odry). 

 W rezultacie dojdzie do bardzo poważnych przekształceń hydromorfologii rzek i szaty 

roślinnej , mających charakter katastrofy ekologicznej. Zaburzenia te spowodują: 
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o Wielkoobszarowe zniszczenia unikatowych na skalę Europy krajobrazów wielkich 

polskich rzek, zwłaszcza środkowej Wisły na odcinku  o stanie bliskim naturalnemu i 

wolno płynącej Odry. 

o Wielkoobszarowe zniszczenia obszarów chronionych: 

 Całkowite lub bardzo poważne zniszczenie całego łańcucha obszarów 

chronionych między Warszawą a Gdańskiem: 10 obszarów Natura 2000, park 

krajobrazowy, 10 rezerwatów przyrody.  

 Bardzo poważne naruszenie integralności kompleksu obszarów Natura 2000 i 

parku krajobrazowego ciągnącego się w całej dolinie Bugu. 

 Bardzo poważne zniszczenie obszaru Natura 2000 na Wiśle odcinku Dęblin – 

Warszawa w przypadku wyboru wariantu drogi wodnej E40 omijającego Bug. 

 Podważenie integralności całego łańcucha obszarów chronionych wzdłuż 

Odry: 16 obszarów Natura 2000 i 4 parki krajobrazowe, od granicy czeskiej aż 

do Szczecina. 

 Poważne negatywne oddziaływanie na 6 obszarów Natura 2000 w dolinie 

Warty i Noteci. 

 Naruszona przez realizację planów budowy „wodnych autostrad” spójność 

sieci Natura 2000 w korytach i dolinach wielkich polskich rzek nie mogłaby 

zostać przywrócona w wyniku działań kompensacyjnych. 

o Wymarcie największych krajowych populacji lęgowych rybitwy białoczelnej i rzecznej, 

mewy siwej i białogłowej, sieweczki obrożnej i rzecznej, dla których wiślane 

piaszczyste wyspy są miejscem lęgów, a które zanikną po regulacji lub kaskadyzacji 

Wisły. 

o Wymarcie największych polskich populacji zimorodka i jaskółki brzegówki -  

gatunków budujące gniazda w podmywanych przez wodę skarpach. 

o Wyginięcie zaczynającej się odradzać populacja parposza – gatunku wędrownej ryby 

odbywającego tarło w Wiśle.  

o Zaprzepaszczenie prowadzonych od wielu lat i finansowanych ze środków 

publicznych programów odtworzenia wiślanych populacji jesiotra atlantyckiego, 

łososia, troci wędrownej i certy, dla których Wisła i Odra są szlakiem wędrówki w 

górę rzeki na tarło, które odbywało się w dopływach tych rzek. 

o Uniemożliwienie restytucji populacji węgorza w dorzeczu Wisły i Odry.   

Prawne skutki budowy międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych 

Przystąpienie do budowy międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych wymienionych w 

„Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z 

perspektywą do 2030 r.” będzie się wiązało z naruszeniem prawa wspólnotowego: 

 Dyrektyw o ocenach oddziaływania na środowisko gdyż „Strategia Rozwoju Śródlądowych 

Dróg Wodnych …” nie została podana strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko ani 

nie podlegała procesowi konsultacji społecznych; 

 Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej (art. 6.4), gdyż główny cel środowiskowy budowy 

międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych (redukcja emisji CO2 z transportu 

samochodowego) może być zrealizowany w alternatywny sposób, znacznie mniej szkodliwy 

dla środowiska: redukcję emisji z transportu samochodowego można uzyskać modernizując 



7 
 

transport kolejowy. Wielkość redukcji emisji będzie również znacznie większa dzięki 

modernizacji kolei niż budowy dróg wodnych. 

 Ramowej Dyrektywy Wodnej, gdyż planowane inwestycje niezbędne dla realizacji „Założeń 

do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych …” bardzo poważnie negatywnie 

wpływające na stan wód rzek nie przeszły procedury derogacji na podstawie artykułu 4.7 tej 

dyrektywy i nie zostały przewidziane w aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w 

Dorzeczach.  

Społeczne skutki budowy międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych  

Realizacja Strategii Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą 

do 2030 r.” jest sprzeczna z zasadami rozwoju zrównoważonego: 

 Ma marginalne znaczenie dla przewozów towarowych (ok. 1,1 do 1,4% całkowitego popytu 

na przewozy w roku 2030) przy jednocześnie bardzo poważnym negatywnym wpływie na 

środowisko, mającym charakter wielkoobszarowej katastrofy ekologicznej.  

 Nie osiągnie żadnego istotnego dla polskiego społeczeństwa celu środowiskowego ponieważ  

budowa międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych ma marginalne znaczenie dla 

ograniczenia emisyjności transportu samochodowego (redukcja o zaledwie 1 do 1,5%). 

 Stworzy niepotrzebną konkurencję dla transportu kolejowego, obecnie modernizowanego za 

znaczące środki publiczne. 

 Nie przyniesie poprawy bezpieczeństwa powodziowego, wysoce prawdopodobne jest, że je 

pogorszy. 

 Spowoduje katastrofalne obniżenie potencjału rozwoju przyjaznych przyrodzie form turystyki 

i rekreacji poprzez wielkoobszarowe zniszczenie walorów krajobrazowych i zasobów  

przyrodniczych wielkich polskich rzek, unikatowych na skalę Europy.  

 Jest nieracjonalnie kosztowna na etapie realizacji oraz będzie bardzo kosztowna na etapie 

utrzymania infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania międzynarodowych śródlądowych 

dróg wodnych. 

 Ograniczy pulę dostępnych środków publicznych niezbędnych do realizacji rzeczywiście 

ważnych celów gospodarowania wodami, takich jak znacząca poprawa zarządzania ryzykiem 

powodziowym w zlewni górnej Wisły (woj. rzeszowskie i małopolskie). 

 Spowoduje intensywne i długotrwałe konflikty:  

o z polskimi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi , ze względu na 

pozbawione racjonalnego uzasadnienia, wieloobszarowe i niemożliwe do 

kompensacji  zniszczenia walorów przyrodniczych wielkich polskich rzek, 

unikatowych na skalę Europy. 

o z Komisja Europejską, ze względu na naruszenie środowiskowego prawa 

wspólnotowego. 

 Utrudni absorbcję unijnych środków pomocowych przeznaczonych  na poprawę 

gospodarowania wodami 

Alternatywy wobec budowy międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych  

 Dla zmniejszenia emisji pochodzącej z transportu znacznie bardziej efektywnym  
rozwiązaniem będzie przeznaczenie środków publicznych na: 
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o modernizację transportu kolejowego niezbędną do przejęcia znaczącej ilości 
przewozów kontenerowych od transportu samochodowego. 

o inwestycje w rozwój najbardziej przyjaznych przyrodzie formy energii odnawialnej 
(solarna, wiatrowa, biogaz produkowany z uciążliwych odpadów). 

 Dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego należy oddawać rzece utracone tereny 
zalewowe – odsuwać obwałowania dalej od rzeki i budować poldery zamiast budować 
nieefektywne i znacznie bardziej kosztowne zbiorniki wielofunkcyjne. 

 Zamiast budować „wodne autostrady” należy wspierać użytkowanie wielkich rzek w pełni 
zharmonizowane z potrzebami ochrony przyrody: 

o Żeglugę turystyczną rozwijaną w myśl zasady „dostosujmy łódź do rzeki, a nie „rzekę 
do łodzi”, opartą na: 

 wiślanych tradycjach szkutniczych - odtworzeniu tradycyjnych konstrukcji 
łodzi żaglowych, tak jak to zrobiono na Loarze i jak już zaczyna się dziać na 
Wiśle; 

 użytkowaniu przyjaznych środowisku łodzi silnikowych; 
 kontrolowanym, respektującym potrzeby ochrony przyrody rozwoju turystyki 

i ekoturystyki kajakowej. 
o Turystykę pieszą i rowerową w dolinach rzek. 

 


