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I. WSTĘP 

1.1. Tendencje zmian popytu na przewozy ładunków i pasażerów 

 

Popyt na przewozy transportem wodnym śródlądowym drogą wodną E-70 jest 

uzależniony od wielu czynników, które wyznaczają kolejno: 

 tendencje zmian w zakresie popytu na przewozy ładunków i pasażerów, 

 zmiany struktury gałęziowej przewozów, a w tym zwłaszcza rolę transportu wodnego 

śródlądowego w obsłudze potrzeb przewozowych, 

 warunki nawigacyjne możliwe do osiągnięcia na analizowanej drodze wodnej (rys. 1.1). 

 

 

Rys.1.1. Uwarunkowania ogólnogospodarcze i transportowe popytu na przewozy MDW E-70 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Pierwszy z czynników, między innymi w związku z globalizacją, wykazuje wyraźne 

tendencje wzrostowe. Według najnowszych szacunków popyt na przewozy ładunków w 

latach 2005 – 2020 wzrośnie o 20%1. Do  2030 roku wzrost potrzeb przewozowych w zakresie 

przewozów ładunków wyniesie  40%, zaś do 2050 roku – ponad 80%. 

 Podobne są tendencje w przewozach pasażerskich. Wzrost stopy życiowej, 

towarzyszący mu wzrost ruchliwości ludności, rozwój turystyki spowodowały wzrost 

zapotrzebowania na przewozy na duże odległości, zaś rozwój budownictwa mieszkaniowego 

na obrzeżach miast pociągnął za sobą wzrost potrzeb przewozowych w zakresie komunikacji 

miejskiej oraz często wydłużenie przeciętnej odległości tego typu przewozów. Wzrost popytu 

                                                 
1 OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zrównoważonego rozwoju polityki transportowej 

UE i sieci TEN-T (opinia rozpoznawcza na wniosek przyszłej prezydencji polskiej). Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny TEN/446 Zrównoważony rozwój polityki transportowej UE i sieci TEN-T, Bruksela, 15 czerwca 2011. 
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na przewozy pasażerskie ma być  nieco mniejszy niż ładunków: o 34% do 2030 roku i o 51% 

do 2050 roku2. 

 Rosnący popyt, zarówno na przewozy ładunków jak i pasażerów stawia nowe 

wyzwania przed transportem i gospodarką. Wyzwania te, to zarówno konieczność 

dostosowania się systemu transportowego do nowych potrzeb, ale także zmiany, mające na 

celu zapewnienie zgodności kierunków zmian w transporcie ze współczesnymi standardami 

społeczno-gospodarczymi.  

 Z punktu widzenia badania popytu na przewozy drogą wodna E-70 prognozy te 

traktowane mogą być jako ogólne okoliczności sprzyjające powstawaniu/wzrostowi 

popytu. Oznaczają one konieczność poszukiwania nowych sposobów zaspokajania 

potrzeb przewozowych, bowiem transport w swoim dotychczasowym kształcie nie 

będzie w stanie sprostać tak znacznemu wzrostowi potrzeb. 

  

                                                 
2
 Transport 2050: The major challenges, the key measures. Memo, Brussels 11/197/2011. 
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1.2. Rola transportu wodnego śródlądowego w obsłudze potrzeb przewozowych 

 
Sposób zaspokojenia  rosnących potrzeb i udział transportu wodnego śródlądowego w 

ich obsłudze jest uzależniony zarówno od: 

 specyfiki poszczególnych gałęzi oraz  

 preferencji polityki gospodarczej i transportowej. 

Każda gałąź transportu różni się od pozostałych cechami, które wpływają zarówno na 

strukturę popytu na jej usługi, jak i na podaż, a tym samym miejsce danej gałęzi w systemie 

transportowym. 

Rozwój transportu i towarzyszące mu zmiany technologii przewozu z jednej strony, a 

rozwój gospodarczy i będące jego efektem zmiany wielkości i struktury potrzeb przewozowych z 

drugiej strony są przyczyną zachodzących na przestrzeni lat zmian zarówno po stronie popytu 

jak i podaży usług przewozowych. 

W zależności od warunków zmieniają się postulaty przewozowe, a postęp techniczny, 

technologiczny i organizacyjny powodują, iż właściwości różnych gałęzi ulegają 

przeobrażeniom. Jednocześnie zmieniają się ogólnogospodarcze, czy społeczne kryteria 

wyboru kierunków rozwoju transportu. Stąd też i rola transportu wodnego śródlądowego w 

systemie transportowym ulega zmianom w różnych okresach, od dominującej, poprzez 

zmniejszającą się do wyraźnie ustabilizowanej z tendencją wzrostową w wybranych relacjach 

przewozowych. 

Cechy określające specyfikę żeglugi śródlądowej, które wpływają na jej 

konkurencyjność i tym samym rolę w obsłudze potrzeb przewozowych można podzielić na dwie 

grupy - czynniki o oddziaływaniu bezpośrednim i pośrednim.  

Do pierwszej grupy należą koszty transportu oraz właściwości transportu wodnego 

śródlądowego, a ściślej cechy specyficzne taboru i sieci transportowej, które wpływają na sferę 

zastosowania i tym samym na wielkość popytu ciążącego do tej gałęzi transportu. 

Do drugiej grupy czynników można zaliczyć: 

 nakłady niezbędne na rozwój i funkcjonowanie tej gałęzi,  

 zużycie zasobów naturalnych i wpływ na środowisko oraz  

 powiązanie z gospodarką wodną .  

Czynniki te oddziałują na koszty transportu oraz kierunki polityki transportowej, od której 

uzależniona jest podaż usług transportowych i stopień nowoczesności infrastruktury i taboru, a 

więc również jej właściwości w danych warunkach. Te natomiast, jak wspomniano, wpływają na 

wielkość i strukturę popytu (rys.1.2). 
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Rys.1.2. Czynniki determinujące rolę żeglugi śródlądowej w obsłudze potrzeb przewozowych 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Nakłady niezbędne na rozwój i funkcjonowanie danej gałęzi transportu wpływają 

zarówno na popyt (w sposób pośredni) jak i na podaż. Przede wszystkim należą one do 

istotnych czynników decydujących o wyborze kierunków polityki transportowej, w tym polityki 

inwestycyjnej, od której uzależniona jest podaż usług transportowych oraz stopień 

nowoczesności elementów składowych gałęzi transportu, a więc również ich właściwości w 

danych warunkach. Te natomiast, jak wspomniano, wpływają na wielkość i strukturę popytu. 

Popyt kształtowany jest również przez ceny usług transportowych, które z kolei związane są z 

kosztami. 

W  dobie ograniczoności zasobów do rangi naczelnych kryteriów wyboru kierunków 

rozwoju transportu urasta zużycie zasobów naturalnych oraz oddziaływanie na środowisko. 

Dlatego też czynniki te wpływać będą w coraz silniejszy sposób na strukturę gałęziową systemu 

transportowego (jak również na kierunki postępu technicznego w różnych gałęziach transportu) 

poprzez politykę inwestycyjną kształtującą podaż usług transportowych poszczególnych gałęzi. 

Powiązania transportu wodnego śródlądowego z gospodarką wodną oddziałują na 

wysokość nakładów inwestycyjnych i kosztów utrzymania dróg wodnych i tym samym  zarówno 

na podaż usług jak i na popyt; są ponadto  dodatkowym czynnikiem wpływającym na politykę 

inwestycyjną. 

 Wymienione czynniki są wzajemnie ze sobą powiązane i od siebie uzależnione, co 

powoduje, iż zmiany w jednej z grup wywołują reakcję łańcuchową. Przyczynia się to do 

pewnego zróżnicowania poszczególnych cech w krajach o różnym stopniu rozwoju transportu 

wodnego śródlądowego. 

 Preferencje współczesnej polityki gospodarczej to przede wszystkim rozwój 

zrównoważony. Integralnym elementem polityki gospodarczej jest polityka zrównoważonego 
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rozwoju transportu. Transport jest istotnym elementem europejskiej gospodarki. Sektor 

transportu (usługi oraz produkcję środków transportu) wytwarza około 5% unijnego PKB i 

zatrudnia 10 mln osób w  krajach UE
3
.  Niestety ten dział gospodarki odpowiedzialny jest też 

za straty związane z jego silnym degradacyjnym wpływem na środowisko i licznymi 

nieprawidłowościami w jego rozwoju utrudniającymi zaspokojenie rosnących potrzeb 

przewozowych.  

  Dlatego też jednym z podstawowych celów polityki transportowej jest zrównoważony 

rozwój transportu, uwzględniający ekonomiczną efektywność, ekologiczną racjonalność i 

społeczną zasadność (rys.1.3).  

 

 

Rys.1.3. Istota zrównoważonego rozwoju 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W świetle rosnących potrzeb transportowych, w związku z dynamicznie rozwijającą 

się wymianą handlową, coraz częściej podkreślana jest potrzeba skoordynowania 

działalności poszczególnych gałęzi transportu, która umożliwiłaby obniżenie kosztów 

transportu, zarazem obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. 

Kontynuacja dotychczasowych  kierunków i rozwoju transportu, preferujących wzrost udziału 

transportu samochodowego prowadziłaby do znacznego wzrostu kongestii i 

zanieczyszczenia,  wywołując tym samym poważne utrudnienia w funkcjonowaniu  systemu 

transportowego, całej gospodarki, a zarazem degradację środowiska. W tej sytuacji istnieje 

konieczność  podjęcia działań mających na celu zapobieżenie dalszej degradacji środowiska 

i ich społecznym skutkom,  polegających na wspieraniu i promowaniu rozwoju gałęzi bardziej 

przyjaznych dla środowiska. Transport wodny śródlądowy, ze względu na liczne zalety, 

powinien w tym procesie odegrać istotną rolę.  

Transport wodny śródlądowy jest jedną z najbardziej  przyjaznych dla środowiska gałęzi, 

ze względu  między innymi na : 

 relatywnie małe zużycie energii, 

                                                 
3
 Transport 2050: The major challenges, the key measures. Memo, Brussels 11/197/2011. 

Rozwój
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 niską emisję zanieczyszczeń powietrza, 

 relatywnie niewielkie zanieczyszczenie wód, 

 możliwość znacznego zmniejszenia kongestii na drogach w wyniku przejęcia 

przewozów  transportu samochodowego, 

 niższe koszty zewnętrzne, 

 niższe koszty transportu. 

Przewaga kosztowa transportu wodnego śródlądowego jest znaczna, choć bardzo 

zróżnicowana, w zależności od między innymi: 

 warunków nawigacyjnych na drogach wodnych, 

 wielkości eksploatowanego taboru (przejście ze statków 750 t na 4400 t pozwala na 

redukcję kosztów transportu z 30-40 EUR na 1000 tkm do 10-15 EUR na 1000 tkm), 

 stopnia wykorzystania dróg wodnych, 

 stosowanych sposobów wspierania tej gałęzi ze względu na niskie koszty 

zewnętrzne, 

 struktury asortymentowej i odległościowej przewozów.  

Różnice w energochłonności, emisji zanieczyszczeń powietrza, terenochłonności, 

zagrożeniu bezpieczeństwa czy w kosztach zewnętrznych między transportem wodnym 

śródlądowym a transportem samochodowym są przynajmniej kilkukrotne, a w niektórych 

wypadkach nawet kilkudziesięciokrotne.  

Badania degradacyjnego wpływu różnych gałęzi transportu na środowisko, realizowane 

w różnych warunkach (w zależności między innymi od wielkości taboru i jego rozwiązań 

technicznych, rodzaju ładunku czy odległości przewozu) dają odmienne wyniki, tym niemniej 

zawsze są one korzystne dla transportu wodnego śródlądowego. Inna jest jedynie skala tej 

przewagi. Na przykład według Francuskiej Agencji ds. Środowiska i Zarządzania Energią 

(ADEME) wynika, że 1 litr paliwa pozwala  przemieścić statkiem rzecznym na odległość 1 km  

aż 127 ton ładunku, podczas, gdy samochodem jedynie 50 ton, a koleją 97 ton4.  

Inland Navigation Flanders podaje, że 1350 tonowa barka zużywa 4 – 7 razy mniej 

paliwa niż samochód ciężarowy. Natomiast 5 litrów paliwa pozwala przemieścić 1 tonę 

ładunku na odległość:  

 500 km drogą wodną śródlądową, 

 333 km transportem kolejowym,  

 100 km samochodem ciężarowym,  

 jedynie 6,6 km samolotem. 

                                                 
4
 White Paper. European transport policy for 2010: time to decide.  Luxemburg 2001, s. 41. 
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  Znaczną przewagę żeglugi śródlądowej pod względem energochłonności potwierdzają 

również badania prowadzone w Niemczech przez EU Instytut für Energie und  

Umweltforschung w Heidelbergu (rys.1.4).  

 

Rys. 1.4. Droga przewozu przy wykorzystaniu 5 l paliwa przez różne gałęzie transportu (km) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Promotie Binnenvaart Vlaanderen 2004 Inland Navigation Flanders 

(www…binnenvaart.be, 2006), EU Instytut für Energie und Umweltforschung. Heidelberg 2005. 

 

Niska energochłonność jest źródłem kolejnych efektów w postaci znacznie mniejszej niż 

w transporcie samochodowym, emisji  zanieczyszczeń powietrza. Jak wynika z rys.1.5, emisja 

C02 w żegludze śródlądowej jest prawie 5-krotnie mniejsza aniżeli w transporcie 

samochodowym i 1,5-razy mniejsza niż w transporcie kolejowym. 

 
Rys.1.5. Emisja C02 w gałęziach transportu lądowego w g/tkm 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EU Instytut für Energie… 
  

Postęp techniczny i technologiczny powoduje, że we wszystkich gałęziach  wdrażane są 

zmiany korzystne dla środowiska, jednak niejednokrotnie transport wodny śródlądowy, którego 

celem jest wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń powietrza (koncepcja statków ZEV-zero-
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emission vessels, wykorzystujących ekologiczne źródła energii)5 wykazuje pod tym względem 

przewagę nad pozostałymi gałęziami transportu. Już obecnie emisja NOx i SO2 w tej gałęzi 

transportu oceniana jest jako minimalna. 

Transport wodny śródlądowy, wbrew utartym opiniom, przyczynia się w niewielkim 

stopniu do zanieczyszczeń wód (rys.1.6). Pomimo to od wielu lat wdrażane są systemy 

zapobiegające przedostawaniu się do wód wszelkich zanieczyszczeń, czego widocznym 

rezultatem jest powrót ryb na śródlądowe drogi wodne. Jest to również efektem korzystnego 

wpływu żeglugi na jakość wód, która poprzez napowietrzanie wód, zwłaszcza na sztucznych 

drogach wodnych,  zwiększa  ich zdolność do samooczyszczania.  

 

 

Rys.1.6. Żegluga śródlądowa wśród sprawców zanieczyszczeń wód (udział w %) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Water transport. Environment and sustainability. Inland Navigation 

Europe 2005. 

 

Pomimo znacznego wzrostu przewozów ładunków niebezpiecznych transport wodny 

śródlądowy pozostaje jedną z najbezpieczniejszych gałęzi transportu. Jedną z przyczyn jest 

niemal całkowite oddzielenie przewozów towarowych od pasażerskich, które realizowane są 

zazwyczaj w atrakcyjnych rejonach turystyczno-wypoczynkowych. Ponadto wysoki stopień 

specjalizacji przewozów, który przejawia się dostosowaniem środków transportu do specyfiki 

ładunku, regulacje prawne dotyczące zwłaszcza transportu ładunków niebezpiecznych oraz 

wymagania dotyczące szkoleń załóg statków powodują, że zagrożenie bezpieczeństwa w tej 

gałęzi transportu jest minimalne6. 

Niewielki degradacyjny wpływ transportu wodnego śródlądowego na środowisko 

znajduje odzwierciedlenie w niskich kosztach zewnętrznych tej gałęzi transportu.  

Koszty zewnętrzne degradacyjnego wpływu transportu na środowisko (wypadków, 

hałasu, zanieczyszczenia, zmian klimatycznych) są znaczne i szacowane przez European 

                                                 
5
 Water transport. Environment and sustainability. Inland Navigation Europe 2005. 

6 Promotie Binnenvaart Vlaanderen 2004 Inland Navigation Flanders (www…binnenvaart.be)2006. 

Gospodarka 
komunalna 23%

Rolnictwo 50%

Przemysł 21%

Żegluga 
śródlądowa 6%



 

11 
 

Environment Agency na 4% PKB w EU-15 do 14% PKB w nowych krajach UE, nie licząc 

kosztów zajęcia terenu i kosztów kongestii7. W poszczególnych gałęziach transportu, według 

badań unijnych, krańcowe koszty zewnętrzne na 1000 tonokilometrów szacowane są na: 

 24,12 € w transporcie drogowym,  

 12,35 € w transporcie kolejowym,  

 poziomie nie przekraczającym 5 € w transporcie wodnym śródlądowym (tabela 1).      

Według badań Planco koszty relacje te są podobne (rys.1.7).                                                  

 Tabela 1 

Krańcowe koszty zewnętrzne wg gałęzi transportu  (€/1.000 tkm) 

Rodzaj kosztów 
Transport 
Drogowy 

Transport 
Kolejowy 

Transport wodny 
śródlądowy 

Żegluga morska 
bliskiego zasięgu (SSS) 

Wypadki 5,44 1,46 0 0 

Hałas 2,138 3,45 0 0 

Zanieczyszczenie 7,85 3,8 3 2 

Klimat 0,79 0,5 nieistotne Nieistotne 

Infrastruktura 2,45 2,9 1 mniej niż 1,0 

Kongestia 5,45 0,235 nieistotne Nieistotne 

Razem 24,118 12,345 maksimum 5,0 maksimum 4,0 

Różnica kosztów w stosunku do 
transportu drogowego 

11,8 €/ 1.000 
tkm 

ok. 19 € / 1.000 tkm ok. 20 € / 1.000 tkm 

Koszty zewnętrzne zaoszczędzone dzięki 
rezygnacji z przewozu transportem 
drogowym 1000 tono-kilometrów 

11,80 € 19 € 20 € 

Praca przewozowa pozwalająca 
zaoszczędzić  € 1 rezygnując z przewozu 
transportem drogowym 

85 tkm 52 tkm 50 tkm 

Źródło: Inland Navigation Flanders (www…binnenvaart.be). 

   

 

Rys.1.7.Koszty zewnętrzne generowane przez różne gałęzie transportu  (€-centy/tkm) 
Źródło: opracowanie własne na podst. danych Planco (2007). 

                                                 
7
 Ten key transport and environment issues for policy markers. European Environment Agency, Copenhagen 

2004, s. 23.  
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 Przejęcie części przewozów samochodowych przez statki rzeczne w istotny sposób 

może zmniejszyć kongestię na drogach,  zwłaszcza w zatłoczonych rejonach zapleczy portów 

morskich, gdzie rozbudowa infrastruktury innych gałęzi napotyka barierę w postaci braku 

wolnych terenów, a drogi wodne dysponują znacznymi rezerwami przepustowości. 

  Rezerwy te to szansa na zaspokojenie rosnących wraz z rozwojem gospodarczym 

potrzeb przewozowych.  

Jak wcześniej wspomniano, transport wodny śródlądowy jest integralnym elementem 

kompleksowej gospodarki wodnej obok: 

 ochrony przeciwpowodziowej zabezpieczającej tereny sąsiadujące z ciekami przed 

skutkami powodzi, 

 przemysłu, zainteresowanego zaopatrzeniem w wodę, 

 gospodarki komunalnej (również ze względu na potrzeby wodne), 

 rolnictwa, wymagającego  zapewnienia odpowiednich stosunków wodnych na danym 

terenie, podobnie 

 leśnictwa, 

 energetyki, wykorzystującej zasoby energetyczne rzek, 

 sportu i turystyki, zainteresowanych wykorzystaniem akwenów wodnych dla rekreacji 

itp. 

Zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb wodnych wymaga zorganizowanego działania 

w zakresie korzystania z wód i zapobiegania ich ujemnym wpływom8. Zajmuje się tym 

gospodarka wodna. Harmonijny rozwój gospodarki wodnej wymaga współdziałania 

wszystkich zainteresowanych działów i kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych. 

Inwestycje kompleksowe charakteryzują się bowiem wyższą efektywnością 

ekonomiczną niż inwestycje  jednozadaniowe, realizujące podobne cele, co wynika między 

innymi z faktu, że: 

 nakłady na realizację rozwiązań kompleksowych są mniejsze od sumy nakładów na 

realizacje rozwiązań jednozadaniowych, 

 koszty utrzymania przypadające na poszczególnych zainteresowanych inwestycją są 

mniejsze niż w przypadku obiektów jednozadaniowych, 

 cele ich są zgodne z celami ogólnogospodarczymi, 

 kompleksowe inwestycje wodne rozwiązują problem wody w sposób 

perspektywiczny,  

 inwestycje kompleksowe stwarzają możliwość osiągnięcia efektu oszczędnościowego 

w przyszłości (ochrona przeciwpowodziowa, ochrona przed zanieczyszczeniem), 

                                                 
8
 L. Hofman, K. Wojewódzka-Król: Ekonomika zasobów wodnych. Wydawnictwo UG, Gdańsk 1988, s.11. 
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 ingerując w środowisko zapewniają w momencie ukończenia przywrócenie 

równowagi w środowisku, choć w zmienionych warunkach. 

Reasumując, można stwierdzić, że rozwój żeglugi śródlądowej w różnych sferach jej 

działalności jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju. Spełnia bowiem 

wszystkie kryteria takiego rozwoju: 

 ekonomiczną efektywność dzięki między innymi: 

o  zmniejszeniu kosztów transportu oraz kosztów zewnętrznych transportu, 

o  zwiększeniu efektywności kompleksowych inwestycji wodnych, 

o zwiększeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych poprzez 

rozwiązanie problemów transportowych, 

o przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów zaniedbanych 

dzięki rozwojowi turystyki wodnej, 

 ekologiczną racjonalność dzięki: 

o  zmniejszeniu degradacyjnego wpływu na środowisko, 

o zmniejszeniu zagrożenia bezpieczeństwa w transporcie poprzez ograniczenie 

kongestii na drogach i wysoki poziom bezpieczeństwa w żegludze 

śródlądowej, 

o korzystnemu wpływowi na samooczyszczanie wód, 

 społeczną zasadność dzięki: 

o zwiększeniu stopnia zaspokojenia potrzeb przewozowych,  

o poprawie jakości życia w miastach, 

o łagodzeniu problemów społecznych w regionach słabo rozwiniętych. 

Zaniechanie rozwoju transportu wodnego śródlądowego, a zwłaszcza 

nieuwzględnianie potrzeb żeglugi w procesie zagospodarowania  wód jest sprzeczne z 

zasadą zrównoważonego rozwoju, może bowiem odebrać przyszłym pokoleniom szanse na 

osiągnięcie wspomnianych korzyści w różnych dziedzinach gospodarki. 

Rozwój tej gałęzi w Polsce, ujęty w programach rozwoju transportu stwarza 

szanse na modernizację branży, wdrażanie innowacji, promowanie tej gałęzi jako 

nowoczesnego rozwiązania transportowego, utrwalanie jej pozycji na rynku i dzięki 

temu rozszerzanie jej zakresu oferowanych usług na kolejne drogi wodne, w tym 

drogę wodną E-70. Dlatego też ważne jest wdrażanie w Polsce tendencji unijnych w 

zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego we wszystkich sferach jego 

zastosowania. 
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1.3. Rola dróg wodnych w rozwoju żeglugi śródlądowej  

 

Znaczna część czynników wpływających na przewozy transportem wodnym 

śródlądowym wynika ze specyfiki infrastruktury dróg wodnych lub też jest ściśle z nią 

związana i od niej uzależniona. Związki dróg wodnych z wszelkimi elementami procesu 

przewozowego w śródlądowym transporcie wodnym są tak silne, że uwzględniając ich 

specyfikę, utrudniającą elastyczne dostosowanie dróg do zmieniających się potrzeb, można 

stwierdzić, iż są one czynnikiem determinującym rozwój tej gałęzi transportu.  

Śródlądowe drogi wodne oddziałują przede wszystkim na popyt, (który uzależniony 

jest w znacznej mierze od układu dróg wodnych i jego zgodności z ciągami ładunków 

podatnych do przewozu żeglugą śródlądową), tabor, (którego wielkość, prędkość, 

rozwiązywania konstrukcyjne itp. uzależnione są od jakości dróg wodnych) oraz na 

możliwość stosowania żeglugi całodobowej. Elementy te z kolei, kształtując zdolność 

przepustową drogi wodnej oraz technologie przewozu, wpływają na wielkość oraz strukturę 

przewozów i tym samym na koszt jednostkowy w żegludze śródlądowej (rys.1.8).  

 

 

Rys. 1.8. Wewnątrzgałęziowe powiązania dróg wodnych śródlądowych 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Istotnym czynnikiem oddziaływującym na wysokość kosztów jest zakres i struktura 

inwestycji infrastrukturalnych na drodze wodnej. Z kolei koszt jednostkowy odgrywa ważną 

rolę w kształtowaniu wielkości oraz struktury popytu na przewozy śródlądowymi drogami 

wodnymi. Tak, więc przedstawione czynniki są powiązane i wzajemnie się warunkują . 

Warunki 
naturalne

Inwestyje 
infrastruktu

ralne

Warunki 
nawigacyjne

Dobowy 
czas pracy

Przepustow
ośd drogi 
wodnej

Flota

parametry

Technologie 
przewozu

Wielkośd i struktura 
przewozów

Układ drogi wodnej

POPYT

Koszt jednostkowy 
przewozu



 

15 
 

Specyfika śródlądowych dróg wodnych polega miedzy innymi na tym, że naturalny 

układ dróg jest zasadniczym ograniczeniem możliwości ich rozwoju w sensie układu 

przestrzennego. Oczywiście pewne zmiany naturalnego układu dróg wodnych dzięki 

budowie sztucznych kanałów żeglugi są możliwe, a nieraz nawet konieczne, jednak 

zasadnicza zmiana naturalnego układu dróg wodnych, jakkolwiek technicznie możliwa, jest w 

większości przypadków nieopłacalna. Wszelkie zmiany dokonywane w tym zakresie są 

zawsze korektą, bądź uzupełnieniem sieci istniejącej.  

Te cechy dróg wodnych śródlądowych powodują, iż z reguły ich długość, a także 

gęstość sieci jest, jak wspomniano, znacznie mniejsza niż w innych gałęziach transportu. 

Dlatego też o możliwościach rozwoju śródlądowego transportu wodnego decyduje przede 

wszystkim nie długość i gęstość sieci dróg, lecz ich jakość i układ przestrzenny.  

Układ dróg wodnych rozpatrywany z punktu widzenia potrzeb przewozowych jest w 

większości krajów korzystny, co jest w znacznej mierze efektem roli dróg wodnych w 

procesie zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja osadnictwa i produkcji nad drogami 

wodnymi sprzyja powstawaniu popytu i jest niejednokrotnie przyczyną zgodności kierunków 

przynajmniej części podstawowych potoków ładunków z układem dróg wodnych. 

O jakości dróg wodnych decydują dwie grupy czynników. Pierwsza z nich, to czynniki 

wyznaczające żeglugową przydatność drogi wodnej, a więc warunki naturalne rzek, które nie 

tyle może decydują o możliwości żeglugowego wykorzystania drogi wodnej, ile raczej 

określają zakres inwestycji infrastrukturalnych koniecznych dla rozwoju żeglugi śródlądowej i 

tym samym wpływają na koszty budowy oraz utrzymania drogi wodnej. Druga grupa, to 

warunki nawigacyjne panujące na drodze wodnej, będące wypadkową warunków 

naturalnych oraz zagospodarowania drogi wodnej.  

Między drogą wodną a popytem istnieją wzajemne zależności. Droga wodna o 

dobrych warunkach nawigacyjnych stymuluje  rozwój gospodarczy, przyciąga inwestorów i 

tym samym wpływa korzystnie na wzrost popytu. Zjawisko takie mogą wywołać nawet 

wiarygodne plany zagospodarowania śródlądowej drogi wodnej w dającej się przewidzieć 

perspektywie oraz sam fakt zaakceptowania planów zagospodarowania drogi wodnej. 

 Analogicznie brak takich planów, zaniedbanie infrastruktury śródlądowych dróg 

wodnych, zwłaszcza długotrwałe, powoduje zjawisko przeciwne : 

 odpływ inwestorów, lub brak nowych,  

 odwrócenie się potencjalnych klientów od drogi wodnej i przerzucenie na usługi 

innych gałęzi transportu, 

 niekorzystne dla dróg wodnych tendencje w lokalizacji przestrzennej przedsiębiorstw. 

Dlatego też prowadząc badania popytu na przewozy droga wodną E-70 należy 

założyć, że: 
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 droga wodna będzie zagospodarowana i zapewnione zostaną określone 

minimalne warunki nawigacyjne,  

 plany takie i czas ich realizacji będą powszechnie znane, co pozwoli 

istniejącym użytkownikom dostosować się do współpracy z transportem 

wodnym śródlądowym, zaś dla innych  potencjalnych inwestorów będzie 

stwarzało perspektywy korzystnych połączeń transportowych i tym samym 

będzie istotnym czynnikiem wyboru lokalizacji inwestycji. 
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1.4. Polityka Rządu RP w odniesieniu do dróg wodnych 

 

Jednym z podstawowych celów polityki transportowej jest, jak już wspomniano, 

zrównoważony rozwój transportu, uwzględniający ekonomiczną efektywność, ekologiczną 

racjonalność i społeczną zasadność. Pod pojęciem „ekologiczna racjonalność‖ rozumieć 

należy wybór w procesie rozwoju transportu  takich kierunków, które są mniej szkodliwe dla 

środowiska i  które pozwolą na ograniczenie degradacyjnego wpływu transportu na 

środowisko.  Konieczność  proekologicznego rozwoju transportu wynika między innymi z 

przyjętych przez Polskę zobowiązań prawnych, w tym zwłaszcza  z: 

 ratyfikowanych międzynarodowych konwencji: 

o 1985 - o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza, 

o 1994 - o zmianie klimatu, 

o 1995 - o różnorodności biologicznej9, 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2004, nr 92, poz.880, 

wraz z późniejszymi zmianami),  

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz.U.2007, nr 75 poz. 493 wraz z późniejszymi zmianami).  

Realizacja tych zobowiązań napotyka jednak w praktyce liczne ograniczenia. 

Problemy ochrony środowiska są często lekceważone lub zupełnie ignorowane i trzeba 

przyznać, że niestety duża wina za takie podejście społeczeństwa spoczywa na  niektórych 

działaczach, czy organizacjach ekologicznych. Organizowane przez nich głośne, lecz 

niestety niekiedy bardzo mało kompetentne protesty przeciwko każdej inwestycji, 

niejednokrotnie najbardziej agresywne w odniesieniu do inwestycji relatywnie najmniej 

szkodliwych dla środowiska, spełniają co prawda swoją pozytywną rolę zmuszając 

inwestorów do szczególnej dbałości o środowiska na wszystkich etapach realizacji 

inwestycji, powodują jednak często zobojętnienie społeczeństwa na problemy środowiska i  

nie motywują do proekologicznych wyborów kierunków rozwoju gospodarczego. 

W efekcie w dotychczasowym rozwoju transportu w Polsce, trudno było doszukać się 

działań proekologicznych – przeciwnie wiele działań, zwłaszcza w latach 80–90-tych 

sprzyjało kształtowaniu transportu o dużej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, 

stwarzającego wysokie zagrożenie bezpieczeństwa, terenochłonnego a na dodatek mało 

sprawnego i zawodnego.  

 W opracowaniach Ministerstwa Infrastruktury, stanowiących podstawę do ubiegania 

się o współfinansowanie infrastruktury ze środków UE, pozycja transportu wodnego 

                                                 
9 W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski: Polska polityka transportowa. MTiGM, 
Warszawa 1998. 
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śródlądowego, najbardziej przyjaznej dla środowiska gałęzi transportu, budzi poważne 

zastrzeżenia: 

 albo była w ogóle pomijana (jak np. w strategii rozwoju transportu na lata 2004 – 

2006, pomimo iż jednym, z głównych celów tej strategii był zrównoważony rozwój 

transportu), 

 albo jest ujmowana w sposób nie stwarzający szans rozwoju nowoczesnej gałęzi 

zdolnej konkurować na europejskim rynku transportowym nawet w bardzo 

ograniczonych, niszowych sferach działania. 

W Programie Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko‖ na lata 2007–2013 żegluga 

śródlądowa co prawda została ujęta, ale: 

 celem wszelkich działań jest „ powstrzymanie regresu żeglugi śródlądowej‖, a nie jej 

rozwój (jak w innych gałęziach transportu), który umożliwiłby konkurowanie z innymi 

gałęziami transportu, 

 nakłady przeznaczone na tę gałąź są raczej symboliczne (1% ogólnych nakładów); 

uzasadnieniem jest podobny udział tej gałęzi transportu w przewozach; taka polityka 

zmierza do utrwalania dotychczasowych nieprawidłowości, nie stwarza szans na 

nadrobienie wieloletnich inwestycyjnych zaległości w tej gałęzi oraz kształtowanie 

przyjaznej dla środowiska struktury gałęziowej systemów transportowych,  

 w większości działań mających na celu rozwój nowoczesnych i ekologicznych gałęzi 

transportu jest ona po prostu pominięta, np. w priorytecie - „Rozwój inteligentnych 

systemów transportowych‖, choć rozwój inteligentnych systemów transportowych w 

tej gałęzi jest istotnym warunkiem sprostania współczesnym wymaganiom rynku 

transportowego, 

 nie uwzględniono nowych sfer jej zastosowania, które mogą przyczynić się do 

złagodzenia wielu problemów transportowych (np. zaopatrzenia miast, komunikacji 

miejskiej). 

Tak więc transport wodny śródlądowy w programach rozwoju transportu jest często 

traktowany marginesowo.  

  W „Strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)‖ z 30 

marca 2011 roku właściwie zostały określone  cele strategiczne w zakresie infrastruktury 

transportu wodnego śródlądowego : 

 utrzymanie określonych w klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych warunków 

nawigacyjnych na drogach wodnych, 

 stworzenie sieci dróg wodnych o znaczeniu turystycznym, 

 stworzenie nowoczesnych dróg wodnych na zapleczu portów morskich, 

 stworzenie dróg wodnych o stabilnych warunkach dla przewozów lokalnych i 

regionalnych, 
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 dostosowanie polskich śródlądowych dróg wodnych do wymagań europejskiej sieci 

dróg wodnych. 

Reasumując należy stwierdzić, że istnieje zgodność polityki Rządu RP z polityką unijną 

rozwoju transportu wodnego śródlądowego w zakresie: 

 dążenia do zrównoważonego rozwoju, w tym transportu, 

 celów strategicznych rozwoju śródlądowych dróg wodnych. 

Zastrzeżenia budzi jednak sposób i termin realizacji tych celów. Stąd konieczność wykazania 

potrzeby przyspieszenia i intensyfikacji działań, mających na celu realizację przedstawionych 

celów, w których mieści się transportowe wykorzystanie MDW E-70. 
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1.5. Ogólna charakterystyka strategii programowej rewitalizacji MDW E-70 

 

„Strategia programowa rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód, 

obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, 

Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski)‖  stanowi 

kompleksowy program rozwoju żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej na całym odcinku 

planowanej MDW E-70 leżącym na terenie Polski. Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest 

intensyfikacja gospodarcza regionów poprzez wykorzystanie potencjału gospodarczego i 

turystycznego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

Planowany polski odcinek MDW E-70 przebiega przez sześć województw położonych 

w północnej i zachodniej Polsce, swoim programem obejmuje śródlądowe drogi wodne: Odra 

(79,4 km), Warta (68,2 km), Noteć (187,2 km), Kanał Bydgoski (24,5 km), Brda (14,4 km), 

Wisła (223,2 km), Martwa Wisła (11,5 km), Nogat (62 km), Szkarpawa (25,4 km). 

Uwzględniając, jednakże porozumienie pomiędzy wybranymi województwami program 

rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w relacji wchód-zachód zawiera opis przedsięwzięć 

dla czterech województw:  

 lubuskiego, wzdłuż: Warty, Noteci,  

 wielkopolskiego, wzdłuż Noteci,  

 kujawsko-pomorskiego, wzdłuż: Noteci, Kanału Bydgoskiego, Brdy, Wisły,  

 pomorskiego, wzdłuż: Wisły, Nogatu, Szkarpawy, Martwej Wisły, Noteci, Wisły 

Królewieckiej (niesklasyfikowana droga wodna o długości 11,5 km.) i Zalew Wiślany.  

Koncepcja programu zakłada, w perspektywie 15 lat, dostosowanie drogi wodnej 

dolnej Wisły do IV klasy technicznej a pozostałych szlaków wodnych do parametrów II klasy 

technicznej dróg wodnych, z zagwarantowaniem przez minimum 240 dni w roku bezpiecznej 

i całodobowej żeglugi, rewitalizację istniejącej i budowę nowej suprastruktury śródlądowych 

portów handlowych oraz budowę systemu portów turystycznych, przystani, pomostów 

cumowniczych wraz z jednolitym systemem informacji i identyfikacji wizualnej. Łącznie, na 

teranie tylko czterech województw, planuje się realizację 169 przedsięwzięć.  

Bezpośrednim obszarem oddziaływania inwestycji będą, województwa, przez które 

przebiega MDW E-70 oraz województwo mazowieckie i dolnośląskie. Powiększenie obszaru 

bezpośredniego oddziaływania, rewitalizacji szlaków żeglownych w Polsce, o województwo 

mazowieckie wynika z faktu istnienia wspólnego odcinka MDW E-70 z MDW E-40 łączącą 

Morze Bałtyckie z Dnieprem. Wspólny odcinek MDW E-70 z MDW E-30 łączącą Morze 

Bałtyckie z Dunajem zwiększa obszar oddziaływania inwestycji na województwo 

dolnośląskie. W „Strategii…‖ scharakteryzowano łącznie 40,67% powierzchni Polski 

zamieszkiwanej przez ok. 31% ludności kraju.  
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Społeczno-gospodarczy opis obszaru inwestycji przedstawiony został w podziale na 

poszczególne województwa oraz główne ośrodki przemysłowe tych województw. Obszar 

inwestycji charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem społecznym i gospodarczym. 

Najmniejszym i najsłabiej uprzemysłowionym województwem jest województwo lubuskie, w 

którym podstawowymi ośrodki społeczno-gospodarczymi są: Gorzów Wielkopolski, Zielona 

Góra i Żary. Największym województwem jest województwo wielkopolskie z najsilniej 

rozwiniętym gospodarczo regionem Polski – aglomeracją poznańską.  

W rejonie MDW E-70 podstawowymi sektorami przemysłu są: motoryzacyjny, 

meblarski, drzewny, celulozowo-drzewny, drzewno-papierniczy, elektroniczny, chemiczny, 

tekstylny, budowlany, elektromaszynowy, elektrotechniczny, stoczniowy, petrochemiczny, 

mineralny i poligraficzny. Istniejące specjalne strefy ekonomiczne oraz parki przemysłowe i 

technologiczne sprzyjają napływowi kapitału zagranicznego i systematycznemu zwiększaniu 

udziałów w rynku powierzchni magazynowych  

Wzdłuż MDW E-70 zlokalizowane są dwie linie kolejowe nr 203 (w relacji Kostrzyn – 

Piła) i linia kolejowa nr 18 (w relacji Piła – Bydgoszcz). Linie te łączą się z siecią linii 

kolejowych: C-E59 (w relacji Międzylesie – Szczecin) będącej elementem ciągu 

transportowego biegnącego z Malmö-Ystad do Ostrawy oraz C-E65 (w relacji Tczew – 

Pszczyna),  objętych umową AGC i AGTC.  

Równolegle do MDW E-70 zlokalizowane są dwie drogi krajowe nr 22 (od polsko – 

rosyjskiego przejścia granicznego w Grzechotkach do przejścia granicznego do Niemiec w 

Kostrzynie) i nr 10 łączącą aglomeracje: szczecińską, bydgosko-toruńską oraz warszawską. 

Międzynarodową drogę wodną E-70 przecinają dwie drogi krajowe w układzie południkowym 

nr 3 (Świnoujście – Jakuszce do granicy państwa z Czechami) i nr 1 (Gdańsk – Cieszyn do 

granicy z Czechami). 

W „Strategii…‖ scharakteryzowano porty morskie (Świnoujście, Szczecin, Police, 

Gdańsk, Gdynia, Elbląg) i porty lotnicze (Szczecin-Goleniów, Gdańsk-Rębiechowo, Poznań 

– Ławica, Bydgoszcz – Szwederowo) czterech województw nie wykazując ostatecznie ich 

powiązań z planową inwestycją rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej E-70. 

 Dotychczasowe badania, zakładające przywrócenie pełnych parametrów II klasy 

śródlądowych dróg wodnych dla drogi wodnej Odra-Wisła i IV klasy dla drogi wodnej dolnej 

Wisły, wymagają kontynuacji, której celem będzie określenie popytu na przewozy 

śródlądową międzynarodową drogą wodną E-70. Oszacowanie wielkości popytu na 

omawianym szlaku wodnym stanowić mają podstawę dla decyzji dotyczących 

zagospodarowania śródlądowej drogi wodnej E-70 oraz inwestycji towarzyszących.  
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II. METODOLOGIA BADANIA POPYTU NA PRZEWOZY  

2.1. Uzasadnienie celowości badania popytu na przewozy ładunków 

Każda prognoza gospodarcza oparta na odpowiednich podstawach metodycznych 

jest warunkiem skutecznych decyzji planistycznych. Konieczność długookresowego 

planowania jest szczególnie odczuwalna w branży transportowej ze względu na silne 

uzależnienie tego segmentu gospodarki od infrastruktury transportowej. Duże 

zapotrzebowanie w transporcie na prognozy jest przede wszystkim skutkiem specyfiki 

infrastruktury, a zwłaszcza: 

 długowieczności infrastruktury transportowej, 

 relatywnie długiego czasu realizacji inwestycji infrastrukturalnych, 

 wysokiej majątkochłonności, kapitałochłonności i immobilności przestrzennej 

infrastruktury transportowej10. 

W ogólnej systematyce prognoz rozwoju transportu badania popytu na usługi 

przewozowe mają charakter wiodący.  Badania te mają bowiem charakter inicjujący w 

procesie prognozowania rozwoju systemu transportowego. Inicjujący charakter prognoz 

popytu w prognozowaniu rozwoju transportu wynika z faktu, że badania te stanowią istotną 

podstawę dla opracowań innych pochodnych prognoz oraz projekcji przyszłych działań 

inwestycyjnych.  

Badania popytu mogą być prowadzone w wymiarze generalnym, odnoszącym się do 

całej gospodarki narodowej oraz na poziomie regionalnym. Przede wszystkim badania 

przestrzenne popytu na przewozy mają kluczowe znaczenie dla programowania rozwoju 

infrastruktury liniowej, ale także punktów transportowych, których lokalizacja oraz zdolność 

przeładunkowa muszą być dostosowane do przestrzennego rozmieszczenia popytu na 

przewozy.   

Znaczenie badań popytu na przewozy, z punktu widzenia optymalnego kształtowania 

lokalizacji punktów transportowych, jest tym większe, że rola punktów transportowych nie 

tylko ogranicza się do zapewnienia dostępu do usług danej gałęzi transportu. Funkcje 

punktów transportowych są znacznie szersze, a w szczególności portów rzecznych, które jak 

wynika z doświadczeń międzynarodowych – dzięki przekształcaniu się w wielofunkcyjne 

centra logistyczne –  odgrywają ważną rolę w pogłębianiu integracji międzygałęziowej 

transportu i są ważnym czynnikiem miasto- i regionotwórczym11.  Znajomość potrzeb 

transportowych jest więc istotna z punktu widzenia możliwości optymalnego kształtowania 

rozwoju systemu transportowego oraz racjonalizacji procesów transportowych.  

  

                                                 
10

 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Infrastruktura transportu. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, s. 18-19.  
11

 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski: Transport wodny śródlądowy. Wydawnictwo UG, Gdańsk 

2007, s.86-88. 
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2.2. Metody badań i prognozowania potrzeb przewozowych  

 
Skuteczność badań zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz prognoz jest w znacznym 

stopniu uwarunkowana: 

 odpowiednim „wsadem informacyjnym‖, 

 wiedzą i doświadczeniem osób przeprowadzających badanie, 

 doborem właściwych technik i metod badawczych. 

Badania w transporcie, w tym szczególnie analizy popytu, mają charakter warunkowy, 

co oznacza, że przyszły stan badanych zjawisk w transporcie jest zdeterminowany 

przyszłymi zmianami w systemie transportowym (czynniki endogeniczne) oraz otoczeniu 

społeczno-gospodarczym (czynniki egzogeniczne). W tym świetle pojawia się problem 

odpowiedniego doboru informacji wejściowych, traktowanych jako zmienne kształtujące 

popyt na przewozy (parametry te określane są jako zmienne niezależne lub inaczej jako 

zmienne objaśniające).  

Najczęściej w badaniach przyszłych potrzeb przewozowych uwzględniane są 

jedynie  zmienne o charakterze egzogenicznym, tj. opisujące zmiany w otoczeniu 

społeczno-gospodarczym, bez uwzględnienia wpływu czynników 

wewnątrztransportowych. Zmienne egzogeniczne są niezbędne „ jako wsad informacyjny‖ 

dla zastosowanych określonych technik i metod badawczych. Konieczność uwzględnienia 

zwłaszcza zmiennych opisujących dynamikę wzrostu gospodarczego wynika z logicznego 

związku między wzrostem gospodarczym a przewozami. Jednak oparcie badań 

prognostycznych wyłącznie na tych zmiennych na ogół nie jest uzasadnione. Wyjątkiem 

mogą być jedynie badania generalnego popytu na transport.  

Natomiast pomijanie czynników wewnątrztransportowych nie jest dopuszczalne w 

badaniach popytu na przewozy poszczególnymi gałęziami transportu, a także w badaniach 

prowadzonych w odniesieniu do określonych układów przestrzennych. Pomijanie czynników 

wewnątrztransportowych, a zwłaszcza parametrów decydujących o przyszłej podaży 

transportu, może być przyczyną poważnych zniekształceń uzyskanych wyników badań 

popytu w podziale na poszczególne gałęzie transportu12, czy też w rozbiciu na poszczególne 

jednostki podziału terytorialnego.  

Przewidywane zmiany w dostępności do infrastruktury transportowej (czynnik 

wewnątrztransportowy) mają bowiem istotne znaczenie dla przyszłego gałęziowego i 

przestrzennego rozkładu potrzeb przewozowych. Poprawa dostępności infrastruktury 

określonej gałęzi transportu dla użytkowników transportu może bowiem być 

czynnikiem stymulującym popyt na przewozy określoną gałęzią transportu.      

                                                 
12

 W. Morawski: Metody prognozowania przewozów ładunków. WKiŁ, Warszawa 1976, s.104-105. 
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Szczególnie silne uzależnienie przewozów transportem wodnym śródlądowym od 

rozwoju infrastruktury powoduje, że projekcja popytu na przewozy tą gałęzią transportu 

powinna być w znacznym stopniu powiązana z możliwością rozwoju sieci śródlądowych dróg 

wodnych. 

Ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności procesu wnioskowania w 

odniesieniu do bieżących i przyszłych potrzeb transportowych jest także wiedza, 

umiejętności i doświadczenie osób opracowujących prognozę oraz dobór technik i 

metod badawczych. Jednym z błędów popełnianych w praktyce jest pomijanie w 

opracowaniach podstaw metodycznych, na jakich oparty został proces badawczy. Braki w 

tym zakresie uniemożliwiają w efekcie ustosunkowanie się do wyników badań i oceny ich 

trafności.   

Z punktu widzenia kryterium poziomu sformalizowania procedur badawczych, 

badania stanów zjawisk i procesów ekonomicznych, a także prognozy zmian tych procesów, 

mogą być prowadzone z wykorzystaniem technik ilościowych oraz technik  jakościowych. W 

ramach ujęcia ilościowego badania popytu na przewozy mogą być prowadzone z 

wykorzystywaniem m.in. następujących metod: 

 prostej ekstrapolacji trendu (kierunku i tempa zmian), 

 porównawczej (wskaźnikowej), 

 modelowania ekonometrycznego. 

Metoda prostej ekstrapolacji trendu (funkcja czasowa) opiera się na założeniu, że 

w przyszłości popyt na przewozy będzie wykazywał zbliżoną tendencję do dotychczasowej, a 

czynniki określające ten popyt będą występowały w tych samych proporcjach. Te założenia 

upraszczające rzeczywistość gospodarczą powodują, że narzędzie to praktycznie należy 

wykluczyć spośród metod prognozowania popytu na przewozy. Przede wszystkim zmiany w 

strukturze asortymentowej i przestrzennej produkcji sprawiają, że wartość poznawcza 

wyników prognoz, szczególnie prognoz długofalowych, ustalonych wyłącznie w oparciu o 

funkcję czasu, jest bardzo ograniczona.   

Metoda ta nie powinna być zwłaszcza wykorzystywana w badaniach popytu w 

odniesieniu do określonej gałęzi transportu. Zastosowanie tego typu metody w badaniach 

gałęziowych oznaczałoby bowiem, że zachowana zostanie dotychczasowa struktura  

gałęziowego podziału zadań przewozowych13. Tymczasem jednym z podstawowych celów 

współczesnej polityki transportowej, ukierunkowanej na zrównoważony rozwój transportu, 

jest zwiększenie roli w systemie transportowym gałęzi mniej uciążliwych dla środowiska,  w 

tym transportu wodnego śródlądowego.  

                                                 
13

 W. Morawski: Metody prognozowania przewozów ładunków. WKiŁ, Warszawa 1976, s.51, 77. 
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W badaniach popytu na przewozy mogą mieć zastosowanie metody porównawcze 

(wskaźnikowe), które pozwalają na wyprowadzenie współzależności między wartością 

określonych czynników ekonomicznych a wielkością przewozów. Zgodnie z założeniami tych 

metod czynniki te decydują o skali i tempie wzrostu przewozów, gdyż przyrost przewozów 

(potrzeb przewozowych) traktowany jest jako skutek zmian przyjętych w tych metodach 

czynników ekonomicznych. Badania te mogą być realizowane w oparciu o: 

 wskaźniki przewozowości, przedstawiające relację pomiędzy wielkością przewozów a 

wielkością lub wartością produkcji; 

 wskaźniki transportochłonności, obrazujące relację pomiędzy wielkością przewozów  

a poziomem produkcji globalnej (lub PKB). 

Metody porównawcze, bez względu na przyjęty punkt odniesienia, są mało 

precyzyjne i pozwalają jedynie na przybliżone oszacowanie potrzeb przewozowych w 

przyszłości. Stąd też, podobnie jak metoda prostej ekstrapolacji trendu, metody 

porównawcze znajdują coraz rzadsze zastosowanie w praktyce gospodarczej14. 

Techniki modelowania ekonometrycznego polegają na budowie modeli 

przyczynowo-skutkowych jedno- lub wielowymiarowych. Modele umożliwiają identyfikację 

zależności jednego lub kilku analizowanych zjawisk (zmienne objaśniane, zmienne zależne) 

od innych czynników (zmienne objaśniające, zmienne niezależne) oraz pozwalają na 

wyznaczenie ich przebiegu w przyszłości.     

Jednym z podstawowych problemów zastosowania tej metody, w tym także w 

odniesieniu do badań popytu na przewozy, jest wybór rodzaju funkcji odzwierciedlającej 

związek pomiędzy wielkością popytu a przyjętymi w badaniu zmiennymi egzo- i 

endogenicznymi. Przyjęcie określonej z tych funkcji wiąże się z założeniem statyczności 

prowadzonych na ich podstawie badań, nieodpowiadających złożonej i dynamicznej 

rzeczywistości gospodarczej.     

Metody porównawcze jak i ekonometryczne, mimo ich obiektywności ze względu na 

ich ilościowy charakter, nie pozwalają na uchwycenie zmian jakościowych potrzeb 

przewozowych, jak również pełnej struktury tych potrzeb. Stąd też na ogół mają one 

zastosowanie w badaniach ogólnej wielkości przewozów w gospodarce narodowej. Ponadto 

mała elastyczność tych modeli, w warunkach gwałtownych zmian społeczno-

gospodarczych powoduje, że uzyskane na podstawie modeli ekonometrycznych 

prognozy z reguły mają charakter krótkookresowy15.   

Ograniczenia związane ze stosowaniem metod ilościowych w dużym stopniu mogą 

być wyeliminowane poprzez zastosowanie jakościowych technik badań popytu na przewozy 

                                                 
14

 Por. Ekonomika transportu. Praca zbiorowa pod red. A. Piskozuba. WKiŁ, Warszawa 1979, s. 260-261.  
15

 J. Garczarczyk, M. Mocek, I. Olejnik, R. Skikiewicz: Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i 
prognozowaniu rozwoju gospodarki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 46. 
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ładunków. Techniki badań jakościowych polegają na obserwacji faktów i pozyskiwaniu 

wiedzy faktualnej, będącej podstawą dla formułowania twierdzeń i prawidłowości o 

charakterze ogólnym16. Jakościowe badania popytu na przewozy ładunków opierają się na 

wykorzystaniu:  

 metod demoskopijnych, 

 eksperckich.    

Do najbardziej znanych metod demoskopijnych17 należą wywiady (ankiety). Metody 

demoskopijne polegają na bezpośrednim pozyskaniu od podmiotów gospodarczych wiedzy 

dotyczącej wielkości i struktury potrzeb przewozowych a także informacji na temat 

subiektywnych motywów preferencji użytkowników transportu18.  

Ponieważ badania te mają charakter podmiotowy, stąd też z natury należą do grupy 

metod niewyczerpujących (nie obejmują całej zbiorowości użytkowników transportu). Z 

reguły bowiem badania tą metodą obejmują najważniejsze podmioty gospodarcze będące 

generatorami potrzeb przewozowych. Badania te mają więc charakter punktowy. 

Uzasadnienie takiego podejścia badawczego stanowi fakt, iż popyt na przewozy nie 

występuje jako taki w ogóle, lecz  w konkretnych punktach przestrzeni gospodarczej. 

Punktowy przekrój badań popytu na przewozy jest szczególnie uzasadniony w badaniach 

dotyczących określonych regionów gospodarczych. W badaniach obejmujących przestrzeń 

całego kraju przekrój punktowy badań popytu jest na ogół mało wiarygodny. Niemniej jednak 

dopuszcza się stosowanie tej metody badań popytu na przewozy w skali całego kraju 

odniesieniu do gałęzi transportu, które charakteryzują się relatywnie mniejszą dostępnością, 

ze względu na słabiej rozwiniętą infrastrukturę. Silne uzależnienie układu śródlądowych dróg 

wodnych od warunków naturalnych a także ważna rola jaką odegrały drogi wodne w procesie 

lokalizacji osadnictwa i produkcji powodują, że popyt na przewozy transportem wodnym 

śródlądowym charakteryzuje się wysokim stopniem koncentracji i związany jest przede 

wszystkim z bezpośrednim sąsiedztwem dróg wodnych.    

Wykorzystanie metody ankietowej wiąże się jednak z pewnymi problemami, do 

których zalicza się przede wszystkim ograniczoną możliwość weryfikacji uzyskanych 

informacji19. Mimo to metoda ta znajduje liczne zastosowania praktyczne w badaniach 

procesów społeczno-gospodarczych, w tym w zakresie wielkości i kierunków zmian potrzeb 

przewozowych gospodarki.    

Metody eksperckie polegają na logicznej analizie problemu przez zespół ekspertów. 

Konstruowane na podstawie tej metody diagnozy oraz prognozy są efektem ich wiedzy o 

                                                 
16

 S. Stachak: Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Książka i Wiedza. Warszawa 2006, s. 159. 
17

 Demoskopia – badanie opinii i nastrojów społecznych, podejmowane w celach diagnostycznych i 
prognostycznych. 
18

 W. Grzywacz: Metody badań potrzeb przewozowych. W: J. Burnewicz, W. Grzywacz: Ekonomika transportu. 
WKiŁ, Warszawa 1989, s.168.  
19

 S. Stachak: Podstawy metodologii …s. 173-174. 
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badanym zjawisku, ich doświadczenia, wyobraźni oraz intuicji. Istotnym czynnikiem 

determinującym skuteczność zastosowania tej metody są kompetencje poszczególnych 

członków zespołu, które mogą być wyznaczane na podstawie takich kryteriów, jak: 

 wykształcenie, wiedza i doświadczenie, 

 dorobek naukowy związany z przedmiotem badań, 

 pragmatyzm i predyspozycje do pracy zespołowej, 

 umiejętność twórczego myślenia i zdolność do generowania pomysłów20.   

  

                                                 
20

 Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. Praca zbiorowa pod red. M. Roszkiewicza. PWE, 
Warszawa 2005, s. 232.  
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2.3. Weryfikacja i wybór metod badania i prognozowania potrzeb przewozowych 
ciążących do transportu wodnego śródlądowego 

 

Współcześnie w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce  zmiany w otoczeniu 

społeczno-gospodarczym są bardziej gwałtowne, nieregularne i trudniejsze do przewidzenia.   

Obecnie przestaje obowiązywać zasada uporządkowanego stabilnego rozwoju, pojawiła się 

bowiem nowa epoka zwana przez P. Kotlera i J.A. Caslione erą turbulencji. Turbulencje to 

współcześnie nowe oblicze normalności. Nieuchronność turbulencji stała się współcześnie 

„nową normalnością‖, a jej konsekwencjami są chaos, niepewność i ryzyko21.  

W warunkach ogólnej nieprzewidywalności otoczenia coraz trudniej jest prognozować 

przyszłość. Skuteczna projekcja zmian zjawisk społeczno-gospodarczych, w tym popytu na 

przewozy, szczególnie za pomocą ilościowych modeli przyczynowo-skutkowych, jest 

praktycznie niemożliwa.   

Prognozowane, z wykorzystaniem tego typu narzędzi, kierunki zmian procesów 

gospodarczych i ich skala z reguły bowiem nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. 

Zależności  pomiędzy zjawiskami społeczno-ekonomicznymi, ze względu na ich złożoność, 

rzadko przybierają postać jednoznacznych zależności przyczynowo-skutkowych. W efekcie 

wykorzystanie sformalizowanych metod matematycznych w badaniach ekonomiczno-

społecznych najczęściej związane jest z obniżoną wartością poznawczą otrzymanych 

wyników22.  

Metody i techniki analizy ilościowej w procedurach prognostycznych mogą pełnić 

jednak istotną funkcję wspierającą i porządkującą „procesy myślowe‖ w ramach 

jakościowych  technik wykorzystywanych w badaniach prognostycznych.  

Istnieje więc potrzeba nowego spojrzenia na metodykę projekcji prawdopodobnych 

tendencji zmian zdarzeń społeczno-gospodarczych, w tym na metodykę badań w zakresie 

potrzeb na usługi transportowe. 

Szersze wykorzystanie metod jakościowych jest szczególnie uzasadnione w 

badaniach długookresowych. W odróżnieniu od prognoz krótko- i średniookresowych, 

prognozy długookresowe w dużo większym stopniu są uzależnione od  jakościowych zmian 

w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego (np. zmiany organizacji produkcji, 

zaopatrzenia i zbytu).  Uwzględnienie tego typu uwarunkowań, często trudno mierzalnych lub 

niewymiernych w metodach ilościowych jest znacznie bardziej utrudnione aniżeli w 

metodach jakościowych.  

                                                 
21

 P. Kotler, J.A. Caslione: Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. MT Biznes Sp. z o.o. 2009, s. 
32,84. 
22

 W. Starzyńska: Statystyka praktyczna. PWN, Warszawa 2002, s. 288. 
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Wiedza pozyskana na podstawie metod badań jakościową w pewnym stopniu może 

być jednak zniekształcona ze względu na rutynę badacza i większą podatność na 

subiektywność oceny. Niemniej metody jakościowe pozwalają niejednokrotnie skuteczniej, 

budować ramy teoretyczne w danej dziedzinie, gdyż formułowane w oparciu o metody 

jakościowe hipotezy badawcze, weryfikowane są w oparciu o zbiór wielorakich obserwacji 

zdarzeń i procesów, a nie jak ma to miejsce w przypadku metod ilościowych — na podstawie 

dedukcyjnie skonstruowanych zależności przyczynowo-skutkowych23.   

Zastosowanie metody eksperckiej jest bowiem szczególnie zalecane w 

warunkach braku stabilności w otoczeniu społeczno-gospodarczym, a zwłaszcza w 

odniesieniu do oceny i prognozowania  zjawisk o złożonej strukturze, których kwantyfikacja 

jest utrudniona lub niemożliwa. Ponadto w warunkach turbulentnego otoczenia zastosowanie 

tego typu metod w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych jest często bardziej skuteczne, 

aniżeli tradycyjnych metod statystyczno – ekonometrycznych, bazujących na oficjalnych 

informacjach statystycznych, które w tych warunkach są często spóźnione w stosunku do 

zachodzących zmian w gospodarce.       

Metoda wywiadu w badaniach popytu na przewozy śródlądową drogą wodną  

E-70 przeprowadzona została wśród najważniejszych podmiotów gospodarczych — 

potencjalnych generatorów potrzeb przewozowych zlokalizowanych na obszarze 

województw, przez które przebiega analizowana droga wodna. Zastosowanie tej metody  

wiąże się z pewnym mankamentem związanym z trudnością pozyskania informacji 

dotyczących przewozów w relacjach, których punkty nadania  ładunków są położone poza 

badanym obszarem. Stąd też przewozy te zostały oszacowane na podstawie wiedzy i 

doświadczenia ekspertów oraz analizy wtórnych materiałów źródłowych.   

W przypadku drogi wodnej E-70 badanie popytu napotyka bariery związane z 

faktem, że na tej drodze wodnej od lat nie są realizowane regularne przewozy drogą 

wodną.  

Badanie popytu na przewozy obecnie nie oferowane, jest wyzwaniem szczególnie 

trudnym, bowiem przyczyną braku przewozów jest najczęściej zespół barier, w tym 

szczególnie trudnych do pokonania barier infrastrukturalnych. 

 Bariery te zainicjowane niewielkim zaniedbaniem infrastruktury, z czasem nasilają 

się. Brak bieżącej presji na utrzymanie warunków nawigacyjnych na drodze wodnej jest 

przyczyną, przy istniejących ograniczeniach finansowych i naciskach ekologów, pogłębiania 

się zaniedbania dróg wodnych. Niewykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem porty 

rzeczne są zamykane, ich urządzenia ulegają dewastacji, tereny portowe przeznaczane są 

                                                 
23

 K. Konecki: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. PWN, Warszawa 2000, s. 105. 
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na inne, nie związane z transportem cele, co znacznie utrudnia przywrócenie pierwotnych 

funkcji.  

Oprócz tego  w przypadku długotrwałego braku przewozów na drodze wodnej 

dochodzą, jak wykazano we wstępie, w punkcie 1.3., utrudnienia związane z przestawieniem 

się podmiotów gospodarczych na dostępne w danych warunkach oferty przewozowe, co w 

praktyce oznaczać może: 

 dostosowanie źródeł zaopatrzenia oraz sieci dystrybucji do możliwości ich realizacji 

przez inne  gałęzie transportu, 

 rozwój przestrzenny podmiotów, niekorzystny dla transportu wodnego śródlądowego, 

na przykład, oddalanie się od drogi wodnej,  

 przenoszenie podmiotów lub części ich działalności w rejony o korzystniejszych 

połączeniach transportowych, 

 czasami wręcz zmiany struktury asortymentowej produkcji i dostosowanie ich do 

możliwości obsługi transportowej, oferowanej w danym rejonie. 

Tak więc popyt na przewozy w takiej sytuacji jest uzależniony od spełnienia określonych 

warunków, które leżą w gestii różnych podmiotów i na dodatek działania te muszą być 

skoordynowane. Przesłanki podjęcia trudów spełnienia tych warunków są złożone i związane 

z: 

 tendencjami europejskimi, w tym zwłaszcza: 

o europejską polityką zrównoważonego rozwoju transportu, 

o polityką zrównoważonego rozwoju zasobów wodnych, a więc 

kompleksowego ich zagospodarowania, nieodbierającego przyszłym 

pokoleniom szans rozwoju, 

o polityką ograniczenia emisji CO2, 

 niskimi standardami zaspokojenia potrzeb przewozowych przez inne gałęzie 

transportu, związanymi z: 

o ograniczeniami ze strony istniejących połączeń transportowych i odległą 

perspektywą możliwości ich poprawy,  

o koniecznością zapewnienia współczesnych standardów rozwoju 

regionalnego, co wiąże się z polityką przyciągnięcia inwestorów i 

zatrzymania  znaczących podmiotów gospodarczych. 

Dlatego też w przypadku drogi wodnej E-70 zdecydowano się na metodę 

mieszaną szacowania popytu, obejmującą: 

 analizę tendencji europejskich, które Polska jako członek Unii Europejskiej 

zobowiązana jest respektować, 
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 szacunki ekspertów związanych w branżą żeglugi śródlądowej, oceniających 

możliwości realizacji potencjalnego popytu przez armatorów żeglugi 

śródlądowej, 

 szacunki  ekspertów  przeprowadzone na podstawie informacji uzyskanych z 

wybranych, wiodących podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w rejonie 

drogi wodnej E-70 - potencjalnych zainteresowanych w przyszłości 

korzystaniem z drogi wodnej.  

Do wyboru wiodących podmiotów gospodarczych, potencjalnych generatorów potrzeb 

przewozowych, ciążących do drogi wodnej E-70 wykorzystano następujące kryteria: 

 największe (duże partie ładunkowe ),  

 struktura produkcji – ładunki wielkogabarytowe, ciężkie, masowe, kontenery, 

 zlokalizowane nad drogą wodną. 

W przypadku przewozów pasażerskich żeglugą śródlądową dominujący udział w tego 

typu przewozach stanowią przewozy turystyczne i turystyczno-wypoczynkowe. Jako 

podstawę badania popytu na przewozy pasażerskie tą gałęzią transportu przyjęto analizę 

tendencji zmian ilościowych i jakościowych w światowej turystyce, za szczególnym 

uwzględnieniem pozycji rynku europejskiego w tych procesach. 

Inne przewozy pasażerskie żeglugą śródlądową, np. komunikacyjne, stanowią 

margines działalności transportu wodnego śródlądowego, choć mogą odgrywać istotną rolę 

w zaspokojeniu potrzeb komunikacyjnych miast. Możliwość ich realizacji, uzależniona jest od 

aktywności samorządów, zaś potencjalny popyt będzie uzależniony przede wszystkim od 

położenia drogi wodnej w stosunku do obszarów zurbanizowanych oraz liczby mieszkańców. 
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III. POPYT NA PRZEWOZY ŁADUNKÓW DROGĄ WODNĄ E-70  
 

3.1. Tendencje europejskie w zakresie popytu na przewozy ładunków drogami 
wodnymi  

3.1.1. Sfery zastosowania transportu wodnego śródlądowego w przewozach 
ładunków  

 
Współczesne możliwości wykorzystania transportu wodnego śródlądowego 

determinowane są przede wszystkim trzema grupami czynników: 

 specyfiką tej gałęzi wpływającą na sferę jej zastosowania, 

 zmianami wielkości i struktury popytu na transport, wpływającymi na możliwość 

wykorzystania tej gałęzi transportu,  

 problemami polityki transportowej, stymulującymi poszukiwanie nowych technologii 

umożliwiających rozszerzenie tradycyjnej sfery zastosowania żeglugi śródlądowej. 

 Specyfika transportu wodnego śródlądowego określa strukturę popytu na przewozy 

drogami wodnymi oraz relacje, w których gałąź ta jest szczególnie konkurencyjna, a więc  

podstawową sferę  jej zastosowania. Tradycyjnie do tej sfery należą przewozy: 

 dużych partii ładunków masowych między punktami nadania i odbioru położonymi w 

sąsiedztwie dróg wodnych, w tym obsługa portów morskich, kopalni, większych 

aglomeracji i zakładów przemysłowych zlokalizowanych nad drogami wodnymi, 

 ładunków w relacjach wykluczających zastosowanie innych gałęzi transportu, np. piasku 

wydobywanego, z dna rzeki, 

 ładunków wielkogabarytowych, ciężkich i wrażliwych na wstrząsy. 

Zmieniający się obecnie popyt na transport w Europie charakteryzuje się: 

 szybszym wzrostem popytu na transport ładunków niż PKB, 

 zmianami struktury popytu: zmniejszającym się udziałem ładunków masowych i 

wzrostem popytu na transport ładunków przetworzonych, zmniejszaniem się odległości 

przewozu oraz wielkości partii ładunkowych w przewozach krajowych, 

 znacznym wzrostem obrotów portów morskich związanym z globalizacją , w tym 

zwłaszcza obrotów kontenerowych, 

 Dla transportu wodnego śródlądowego oznacza to wzrost zapotrzebowania na 

przewozy w relacjach do i z portów morskich (w dotychczasowej sferze zastosowania żeglugi), 

oraz konieczność dostosowania się do nowych technologii, w tym zwłaszcza przewozów 

kontenerowych. 

 Wspomniane wcześniej, współczesne problemy polityki transportowej to kolejny 

czynnik determinujący sferę zastosowania żeglugi śródlądowej. Skutki dominacji transportu 

samochodowego w obsłudze potrzeb przewozowych to między innymi: 
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 kongestia, która spowodowała utratę takich walorów tej gałęzi jak krótki czas i niewielki 

koszt transportu, 

 silny degradacyjny wpływ tej gałęzi na środowisko, w tym zwłaszcza emisja CO2, 

powodujące wysokie koszty zewnętrzne transportu,   

 problemy z dostosowaniem podaży usług transportowych do rosnącego popytu ze 

względu na ograniczenia terytorialne, będące barierą dalszego rozwoju infrastruktury.  

Wykorzystanie żeglugi śródlądowej może być, jak wcześniej wspomniano, rozwiązaniem 

znacznej części przedstawionych problemów.  

Podstawowe wytyczne dla współczesnych kierunków rozwoju europejskiej polityki 

transportowej zawarte są w przyjętej w marcu 2010 roku „Strategii na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (Strategia Europa 2020) oraz 

przyjętej  w marcu  2011 roku przez Radę Unii Europejskiej Białej Księdze, pt. „Plan utworzenia 

jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 

zasobooszczędnego systemu transportu”. Jednym z zasadniczych celów ujętych w tych 

dokumentach jest spowolnienie zmian klimatycznych poprzez redukcję emisji dwutlenku 

węgla.   

Uznając potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych
24

 w  Strategii Europa 2020 jako 

jeden z celów przyjęto redukcję emisji dwutlenku węgla w 2020 roku o 20% w porównaniu z 

poziomem emisji w 1990 roku. W strategii tej Unia Europejska podtrzymała jednocześnie swoją 

ofertę dotyczącą możliwości obniżenia do 2020 roku poziomu emisji nawet o 30% w 

porównaniu z 1990 rokiem, jednak pod warunkiem, że inne kraje rozwinięte zobowiążą się do 

porównywalnych redukcji emisji25.   

Transport, obok energetyki, jest jednym z sektorów gospodarki najbardziej 

odpowiedzialnych za emisję dwutlenku węgla. W krajach UE-27 na transport przypada, jak 

wynika z rys.3.1, ponad 23% emisji wszystkich działów gospodarki narodowej. Ponadto w 

latach 1990 – 2005 jedynie w odniesieniu do działu transportu zaobserwowano wzrost emisji 

CO2.  Jak wynika z rys.3.2, o ile łącznie emisja dwutlenku węgla w krajach Unii Europejskiej 

obniżyła się w latach 1990–2007 o 4,8%, w przemyśle o 42,9%, to w transporcie emisja 

zwiększyła się o 25,9%.  

Dlatego też powstrzymanie negatywnych zmian klimatycznych w dużym stopniu zależeć 

będzie od skuteczności działań w zakresie zmniejszenia emisji CO2 w transporcie. W 

dokumencie „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 

osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” stwierdzono, że w 

                                                 
24

W skład gazów cieplarnianych przede wszystkim wchodzą: dwutlenek węgla (CO2), związki metanu (CH4),  
podtlenek azotu (N2O), sześciofluorek siarki (SF6), fluoropochodne węglowodorów (HFC), nadwęglan fluoru 
(PFC). 
25

 „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Komisja 
Europejska, Bruksela 2010, s. 3, 12. 
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sektorze transportu niezbędne jest do 2050 roku ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 

60% w porównaniu z 1990 rokiem. Osiągnięcie tego celu, jak wynika z tego dokumentu, 

związane jest z optymalizacją łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez większy zakres 

wykorzystania bardziej energooszczędnych gałęzi transportu.   

 

 
Rys. 3.1. Udział poszczególnych działów gospodarki krajów UE-27  w emisji CO2 w 2007 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EU energy and transport in figures. Statistical Pocketbook 2010. 

Publications Office o the European Union, Luxemburg 2010, s. 2000-2001. 

 

 
Rys.3. 2. Zmiany emisji CO2 według sektorów gospodarki w krajach UE-27 w latach 1990-2007  (1990=100%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EU energy and transport in figures…, s.200-2001. 
 

Potrzeba kształtowania zmian w podziale gałęziowym zadań przewozowych na 

korzyść mniej uciążliwych dla środowiska gałęzi transportu oznacza w efekcie wzrost 

zapotrzebowania na przewozy transportem wodnym śródlądowym. 

Transport wodny śródlądowy, charakteryzujący się takimi zaletami, jak: mała 

energochłonność, mniejszy udział w emisji zanieczyszczeń (rys.3.3), niewielki poziom hałasu, 

jest więc postrzegany jako „ważny kapitał UE‖, który wciąż  nie jest dostatecznie wykorzystany. 

Przejęcie części przewozów samochodowych przez statki rzeczne w istotny sposób może 

zmniejszyć kongestię na drogach, zwłaszcza w zatłoczonych rejonach zapleczy portów 

morskich, gdzie rozbudowa infrastruktury innych gałęzi napotyka barierę w postaci braku 

wolnych terenów, a drogi wodne dysponują znacznymi rezerwami przepustowości. 
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Rys. 3.3. Udział poszczególnych gałęzi transportu w krajach UE-27  w emisji CO2 w 2007 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EU energy and transport in figures. Statistical Pocketbook 2010. 

Publications Office o the European Union, Luxemburg 2010, s. 2008-2009. 

  

 Utrzymanie pozycji żeglugi śródlądowej na rynku usług transportowych wymaga 

jednak istotnych zmian mających na celu dostosowanie się tej gałęzi do nowych warunków, 

w tym przede wszystkim wdrażania nowych technologii przewozu pozwalających na 

umocnienie pozycji tej gałęzi w dotychczasowych sferach zastosowania oraz 

włączenie się żeglugi w obsługę nowych ładunków, relacji przewozowych poprzez:  

 rozwój przewozów kontenerowych, 

 włączenie się żeglugi śródlądowej w rozwój przewozów przybrzeżnych "short sea 

shipping" (sss), 

 rozwój przewozów morsko-rzecznych, 

 obsługę centrów logistycznych (lokalizowanych  często w portach rzecznych ze 

względu na to, że są dobrze skomunikowane z zapleczem i posiadają rezerwy 

terenowe), 

 szukanie nisz rynkowych w nowych warunkach, w tym zwłaszcza rozwój: 

o przewozów ro-ro, w tym samochodów  osobowych  i maszyn rolniczych, 

o przewozów  dla zaopatrzenia miast, 

o obsługi rolnictwa w tym zwłaszcza przewóz roślin dla biopaliw. 

Współczesna koncepcja zrównoważonego rozwoju transportu zakłada, że trzeba 

zabiegać o nawet niewielkie zmiany w strukturze gałęziowej przewozów w trosce o przyszłe 

efekty. Każdy sposób zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa na drogach wskutek ich 

odciążenia, każda możliwość zmniejszenia kongestii, czy emisji zanieczyszczeń powinna być 

wykorzystana. Oznacza to celowość wykorzystania przyjaznej dla środowiska żeglugi 

wszędzie tam, gdzie może to zmniejszyć problemy współczesnego transportu.   

Transport wodny śródlądowy jest, jak wcześniej wspomniano, szczególnie 

predestynowany do przewozu ładunków  masowych. Materiały budowlane, ruda i złom, ropa 

naftowa i jej przetwory oraz węgiel i koks są od lat domeną tej gałęzi.  

  W 2006 roku przewozy kruszywa i materiałów budowlanych stanowiły największą grupę 

ładunkową (zarówno w przewozach międzynarodowych jak i krajowych), której udział w 
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przewozach międzynarodowych w 12 krajach  UE26  wyniósł 19,1% a w przewozach krajowych 

aż 40,9%. 

W krajach UE, w których funkcjonuje transport wodny śródlądowy udział minerałów 

surowych i przetworzonych oraz materiałów budowlanych w ogólnych przewozach krajowych 

waha się od 30% w Niemczech do 98%  w Czechach i Bułgarii. Ta sfera zastosowania żeglugi 

śródlądowej jest niejednokrotnie sferą jej wyłącznego zastosowania (przewozy kruszywa 

wydobywanego z dna rzeki). 

W 2007 roku  największy udział w ogólnej ilości przewożonych drogą wodną ładunków  

w UE, stanowiły: 

 piasek i żwir – 24%, 

 ładunki płynne – 24%, 

 węgiel i rudy – 21% 

 różnego rodzaju ładunki suche – 14%, 

 artykuły rolne – około 11,5%, 

 wyroby metalowe – około 5,5%27. 

Obecne statystyki europejskie oparte są na zmienionej strukturze asortymentowej 

ładunków (NST 2007), obejmującej 20 grup, wśród których znaczny udział ma grupa ładunkowa 

19, nazwana jako  towary, których nie można zdefiniować, nie mieszczące się w grupach 1–16  

oraz grupa 20 – inne towary, gdzie indziej niesklasyfikowane28. Wg tej klasyfikacji strukturę 

asortymentową przewozów przedstawiono na rys. 3.4. 

Ważną, dynamicznie rozwijającą się sferą zastosowania żeglugi śródlądowej są 

przewozy ładunków wielkogabarytowych oraz pojazdów (samochodów i maszyn 

rolniczych). Ładunki wielkogabarytowe (transformatory, turbiny, silosy, bojlery, części 

samolotów, lokomotywy, helikoptery itp.) zawsze były domeną żeglugi śródlądowej, 

współcześnie jednak z jednej strony rośnie popyt na przewozy tego typu, z drugiej zaś, coraz 

trudniej znaleźć alternatywne rozwiązanie procesu przewozowego. Często ładunki 

wielkogabarytowe mogą być do swojego miejsca przeznaczenia przewiezione wyłącznie 

drogą wodną śródlądową. 

 

                                                 
26

 Belgii, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Francji, Luksemburgu, Węgrzech, Holandii, Austrii, Polsce, Rumunii i 
Słowacji. 
27

 Platina. Inventory of available knowledge on strategic inland waterway projects. Colophon , Design by 
Faydherbe/De Vringer. www.naiades.info ,February 2011. 
28

 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1304/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. w celu ustanowienia NST 2007 jako 
jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów transportowanych pewnymi środkami transportu. Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L 290/14. 

http://www.naiades.info/
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Rys.3.4.Struktura asortymentowa przewozów ładunków żeglugą śródlądową  w krajach UE w 2009 rok 
Źródło: Inland Waterways freight transport in Europe 2007-2009 Evolution of inland waterways freight transport at 

EU level– Quarterly data. Eurostat, data in focus 40/2010. 

 

 Znaczny wzrost popytu na przewozy nowych pojazdów samochodowych przy 

kongestii na drogach i dużym zagrożeniu bezpieczeństwa jest przesłanką wykorzystania do 

tego typu przewozów żeglugi śródlądowej. Z drogi wodnej korzystają firmy Renault (600 

samochodów Renault dziennie przewożonych jest z regionu Paryża drogą wodną), BMW, 

Mercedes, Suzuki, Mitsubishi, Ford i wiele innych. W Wielkiej Brytanii statkami morsko-

rzecznymi przewozi się 650 000 samochodów rocznie (24 statki tygodniowo)29.  

Znaczącym odciążeniem dróg kołowych są przewozy maszyn rolniczych  systemem 

ro-ro. Łącznie maszyny, środki transportu i wyroby gotowe stanowią znaczącą grupę 

asortymentową, która wraz z artykułami metalowymi wynosi w przewozach krajowych ponad 

11% przewozów, a w międzynarodowych – prawie 18%.  

Obsługa portów morskich  jest  w krajach UE podstawową sferą zastosowania tej 

gałęzi, wynikającą z licznych korzyści, jakie niesie ta współpraca (niski koszt transportu,  

wysoka wydajność prac przeładunkowych i związane z tym korzyści w postaci wzrostu 

przepustowości portu oraz zdolności przewozowej statków morskich, możliwość przeładunku 

poza portem, na redzie itp.). Ranga portów morskich w Europie wręcz związana jest z 

możliwością powiązań drogami wodnymi z zapleczem. Porty, które nie mają powiązań z 

europejską siecią dróg wodnych, jak na przykład porty francuskie,  uważane są za 

drugorzędne pomimo znakomitych pozostałych warunków (położenia i zagospodarowania). 

Rola żeglugi w obsłudze portów morskich znacznie się umocniła wraz ze zmianami, jakie w 

nich współcześnie zachodzą : 

 wzrostem wielkości obrotów, zwłaszcza kontenerowych, i rosnącymi problemami z ich 

obsługą przez transport samochodowy i kolejowy, których rezerwy przepustowości 

zostały wyczerpane, 

                                                 
29

 Materiały INE, 2008. 
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 wzrostem wielkości statków zawijających do portów morskich, stwarzającym 

zapotrzebowanie na przewozy jednorazowo dużych ilości ładunków. 

Dużym atutem transportu wodnego śródlądowego jest duża ładowność i masowość floty 

rzecznej pozwalająca na sprawną obsługę nawet największych statków morskich. Jeden duży  

statek rzeczny lub zestaw pchany zastąpić może bowiem nawet kilkaset samochodów. W 

efekcie udział transportu wodnego śródlądowego w obsłudze portów morskich jest znaczny i 

wynosi w Rotterdamie, przyjmującym największe statki morskie - prawie 80%  (rys.3.5).  

 

Rys.3.5. Struktura gałęziowa transportu zapleczowego wybranych portów morskich w 2007 roku 
Źródło: opracowanie własne na podst: Just add water . Inland Navigation Europe. Brussels 2009. 

 

Aktualne tendencje rozwoju transportu w Europie zmierzają w kierunku sprzyjającym 

zwiększaniu roli transportu wodnego śródlądowego w nowej sferze zastosowania – w 

obsłudze obrotów kontenerowych portów morskich, bowiem: 

 rośnie udział ładunków przewożonych w kontenerach, w tym drogą morską,  

 stale zwiększają się obroty kontenerowe portów morskich, 

 coraz większe statki kontenerowe wpływają do portów europejskich, 

 rośnie kongestia na drogach, 

 transport kolejowy na zapleczu portów morskich osiąga granice przepustowości. 

W 2007 roku, w porównaniu z 1990 rokiem przeładunki kontenerowe największego w 

Europie portu kontenerowego w Rotterdamie wzrosły niemal trzykrotnie; w Hamburgu – 5-

krotnie, w Antwerpii – 5,4 krotnie oraz w Bremie i Bremerhaven – niemal 4-krotnie.  

Gwałtowny rozwój obrotów kontenerowych portów morskich oraz wzrost wielkości 

kontenerowców komorowych, przyczyniły się do  znacznych zmian w pozycji transportu 

wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich.  

Do głównych przesłanek rozwoju konteneryzacji w  żegludze śródlądowej zalicza się:  

 istnienie znacznych rezerw przepustowości dróg wodnych, 

 brak kongestii na śródlądowych drogach wodnych,   
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 dużą ładowność statków rzecznych, 

 konkurencyjny czas transportu drogami wodnymi, 

 niskie koszty transportu, 

 mały degradacyjny wpływ na  środowisko. 

 Pojawienie się w portach statków przewożących jednorazowo 6000 TEU i więcej 

wpłynęło na wzrost atrakcyjności transportu wodnego śródlądowego, oferującego przewóz 

jednorazowo kilkuset kontenerów. Możliwość przewiezienia całej partii ładunku  przy pomocy 

kilkunastu zestawów pchanych, zamiast kilku tysięcy samochodów, oznacza dodatkowe 

korzyści nie tylko w postaci obniżenia kosztów, ale również  czasu przeładunku, nie mówiąc 

już o oszczędnościach na kosztach zewnętrznych. Dlatego też przewozy kontenerowe w 

żegludze śródlądowej stale rosną, a jej udział w obsłudze kontenerowych obrotów portów 

morskich przekracza w niektórych przypadkach 30% (rys.3.6).  

Znaczna część przewozów kontenerowych jest realizowana w relacjach morsko-

rzecznych – część kontenerów z największych portów kontenerowych przesyłana jest drogą 

morską do mniejszych portów, nie mogących obsłużyć  dużych kontenerowców i stamtąd 

drogą wodną śródlądową na zaplecze lub do centrów dystrybucji. Lokalizacja centrów 

logistycznych w portach rzecznych (rys.3.7) stwarza duże szanse dla żeglugi dzięki  

zwiększeniu zakresu przewozów bezpośrednich – bardziej opłacalnych i atrakcyjnych pod 

względem czasu transportu.  

 

 

Rys.3.6. Udział transportu wodnego śródlądowego w obsłudze obrotów kontenerowych portów morskich 
 w 2006 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podst. materiałów portów morskich. 

 

Inną sferą przewozów kontenerowych są przewozy wewnątrzportowe „port barge 

feeder‖. W Hamburgu barki zapewniają przewozy kontenerów między terminalami stanowiąc 

dodatkowo, w warunkach kongestii w porcie, rezerwowy „pływający terminal‖. 

Do niedawna uważano, że konteneryzacja rozwijać się będzie jedynie na najlepszych 

drogach wodnych, pozwalających na eksploatację dużych kontenerowców. W nowych 

warunkach, między innymi dzięki budowie wspomnianych centrów logistycznych w portach 
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rzecznych, przewozy kontenerowe stają się również atrakcyjne w innych relacjach, nawet na 

drogach wodnych niższych kategorii. 

Mniejsze statki (rys.3.8), eksploatowane na lokalnych drogach wodnych zastępując 

kilkadziesiąt samochodów też mogą przyczynić się do zmniejszenia kongestii  (której koszty dla 

samych dróg kołowych szacowane są w krajach UE na 0,5% PKB) oraz zagrożenia 

bezpieczeństwa na drogach kołowych (którego koszty szacowane są na 2% PKB krajów UE)30. 

Szczególnie trudne problemy transportu w miastach,  związane z: 

 rosnącym gwałtownie stopniem motoryzacji i udziałem transportu samochodowego w 

obsłudze miast, 

 kongestią, 

 zanieczyszczeniem powietrza i hałasem obniżającym drastycznie standard życia w 

miastach, 

również są stopniowo rozwiązywane dzięki wkraczaniu transportu wodnego śródlądowego w 

nowe sfery zastosowania. 

Drogi wodne od najdawniejszych czasów były jednym z najważniejszych czynników 

lokalizacji. Dlatego też większość miast położonych jest nad drogami wodnymi, które często 

przebiegają przez centra, zamknięte w większości dla ruchu samochodów (rys. 3.9). Jest to 

więc dodatkowa szansa na zwiększenie dostępności tych rejonów a jednocześnie na 

odciążenie transportu samochodowego od znacznych, powtarzających się przewozów, i tym 

samym zmniejszenie degradacyjnego wpływu tej gałęzi na środowisko. 

Główne sfery zastosowania transportu wodnego śródlądowego w miastach to 

kontynuacja tradycyjnych sfer zastosowania, takich jak: 

 przewozy kruszywa dla budownictwa i  

 przewozy surowców energetycznych, 

oraz nowe sfery zastosowania: 

 codzienne zaopatrzenie sklepów z centrów dystrybucyjnych, w tym zwłaszcza 

marketów wielkopowierzchniowych, 

 wywóz śmieci, 

 dostawy papieru i wywóz makulatury do recyklingu. 

 

                                                 
30

 White Paper European Transport policy for 2010.Time to decide.Brief presentation.September 2001. 
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Rys.3.7. Terminale kontenerowe w portach rzecznych 
Źródło: Platina. Inventory of available knowledge on strategic Island waterway Project. (PLATINA is funded 

by the under the 7th Framework Programme for RTD). Design by Faydherbe/De Vringer PLATINA streamlined 
maps by Rijnen Design www.naiades.info February 2011. 

 

 

Rys.3.8. Niewielki kontenerowiec rzeczny 
Źródło: Annual Report INE 2006. 
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Rys. 3.9. Drogi wodne w miastach 
Źródło: Annual Report. Inland Navigation Europe 2007. 

 

W dużych aglomeracjach wiele problemów transportowych można rozwiązać dzięki 

realizacji obsługi przez transport wodny śródlądowy codziennego zaopatrzenia miast z 

centrów logistycznych zlokalizowanych w portach rzecznych. Stosowane do tego celu niewielkie 

paletowce ( 63 m x7,2 m), przewożące jednorazowo 680 palet mogą być eksploatowane nawet 

na drogach wodnych niższych klas. Statki takie bowiem nie mają dużych wymagań odnośnie 

infrastruktury, co ważne – zapewniają tani transport, terminowy (brak kongestii), mało 

uciążliwy dla środowiska.  

Lokalizacja centrów logistycznych w portach rzecznych spowodowała, że wiele 

dużych europejskich hipermarketów, takich jak Carrefour, Auchan, Ikea przerzucają znaczną 

część swojego zaopatrzenia na drogi wodne śródlądowe osiągając tym samym redukcję 

emisji CO2 (np. IKEA przewożąc kontenery przychodzące z Dalekiego Wschodu do Marsylii, 

Hamburga, Rotterdamu i Antwerpii do europejskich centrów dystrybucji nad drogami 

wodnymi, zmniejsza emisję CO2 o 70%). 

Kolejną nową sferą zastosowania transportu wodnego śródlądowego w obsłudze 

miast jest transport śmieci. Unia Europejska generuje rocznie 2,3 mld ton śmieci, z czego 

60% obecnie przewożonych jest samochodami. Myśląc o perspektywicznym rozwiązaniu 

tego problemu takie miasta jak Bruksela, Lille, Liege, Londyn, Paryż, Haga i inne  próbują 

zwiększyć przewozy tego ładunku drogą wodną (rys.3.10), zmniejszając tym samym 

kongestię w miastach oraz koszty transportu i emisję CO2. W Holandii, w rejonie 

Amsterdamu przewóz 140 000 ton śmieci na składowisko w Alkmaar pozwala zdjąć z dróg 

5 500 samochodów ciężarowych rocznie. W Wielkiej Brytanii barki przewożące śmieci 

zastępują  100 000 samochodów ciężarowych rocznie31. 

Innym rynkiem niszowym, na którym jest już wykorzystywana w niektórych krajach 

żegluga śródlądowa są przewozy papieru dla zaopatrzenia miast i w drodze powrotnej 

makulatury do recyklingu. 

 

                                                 
31

 Waste over water. Inland Navigation Europe, WWW.inlandnavigation.org.2008. 
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Rys.3.10.Przewozy śmieci drogą wodną śródlądową 
Źródło: Urban transport. INE/EFIP 2008. 

 

Przyszłościową sferą zastosowania żeglugi śródlądowej będą realizowane już na 

niewielką skalę przewozy surowców do produkcji biopaliw.  Proekologiczne tendencje w 

energetyce stworzą stały, rosnący popyt na tego typu przewozy. 

Reasumując można stwierdzić, że dywersyfikacja sfer zastosowania transportu 

wodnego śródlądowego oraz wprowadzanie stosownie do nowych potrzeb taboru rzecznego, 

bardzo zróżnicowanego pod względem parametrów (i rozwiązań techniczno- 

technologicznych), stwarza szanse na wykorzystanie zarówno najlepszych pod względem 

warunków nawigacyjnych dróg wodnych jak i tych o znacznie gorszych parametrach.  

 

3.1.2. Prognozy wielkości przewozów drogami wodnymi śródlądowymi  

 
 Jak wykazano we wstępie badania popytu na przewozy ładunków drogą wodną muszą 

uwzględniać ogólne tendencje w zakresie popytu na transport ładunków, wynikające z 

prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej (punkt 1.1) oraz rolę transportu wodnego 

śródlądowego w obsłudze tego popytu (punkt 1.2). 

 Prognozy przewozów ładunków prowadzone są przez profesjonalne firmy i stale 

aktualizowane wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami. Podobnie prognozy struktury 

gałęziowej obsługi przewozów ładunków  aktualizowane są stosownie to wytycznych polityki 

transportowej, które są modyfikowane odpowiednio do zmieniających się celów i priorytetów 

rozwojowych. 

 W pracy wykorzystano przede wszystkim najnowsze badania unijne dotyczące zarówno 

ogólnych tendencji wzrostu popytu jak i struktury gałęziowej jego obsługi ze szczególnym 

uwzględnieniem roli transportu wodnego śródlądowego. 

Są to następujące opracowania: 

1. OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 

zrównoważonego rozwoju polityki transportowej UE i sieci TEN-T (opinia 

rozpoznawcza na wniosek przyszłej prezydencji polskiej). Europejski Komitet 
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Ekonomiczno-Społeczny TEN/446 Zrównoważony rozwój polityki transportowej UE 

i sieci TEN-T, Bruksela, 15 czerwca 2011r., 

2. Transport 2050: The major challenges, the key measures. Memo, Brussels 

11/197/2011 Brussels, 28.3.2011 r., 

3. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu. z 

2001 r. Utrzymać Europę w ruchu -zrównoważona mobilność dla naszego 

kontynentu.COM(2006) 314 wersja ostateczna Komunikat Komisji dla Rady i 

Parlamentu Europejskiego Bruksela, dnia 22.6.2006. {SEC(2006) 768} 

4. WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a 

competitive and resource efficient transport system. European Commission, Brussels, 

28.3. 2011,COM(2011) 144 final, 

5. FREIGHTVISION – Sustainable European Freight Transport 2050. Funded by       

European Commission 7th rtd programme. Springer, Vienna 2011, 

6. Freight transport trends for 2020, 2030 and 2050. Final report.2009. DTU Transport 

Jeppe Rich, Christian Overgaard Hansen. Project funded by the European 

Commission-DG TREN 7 th Reserch Framework Programme, www.freightvission.eu. 

2009, 

7. Platina. Inventory of available knowledge on strategic Island waterway Project. 

(PLATINA is funded by the under the 7th Framework Programme for RTD). Design by 

Faydherbe/De Vringer PLATINA streamlined maps by Rijnen Design 

www.naiades.info February 2011, 

8. Strategia rozwoju transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) . Projekt. 

MI, Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. 

 Pierwsze dwa opracowania, wskazują ogólne tendencje na rynku transportowym, 

które uwzględniając zaktualizowane cele polityki transportowej (określone w dokumentach 

wymienionych pod pozycjami 3,4,5,6) sugerują zmiany w podziale zadań przewozowych, w 

tym rolę transportu wodnego śródlądowego na rynku transportowym. Badania prowadzone 

przez konsorcjum Platina (pozycja 7) koncentrują się na transporcie wodnym śródlądowym i 

mają na celu eksponowanie potrzeby, możliwości i kierunków rozwoju tej gałęzi transportu. 

W opracowaniach tych, dotyczących Unii Europejskiej, są wskazania kierunków rozwoju i 

prognoz dotyczących również Polski, jako członka UE.  

 Z polskich opracowań uwzględniono najnowsze, tj. projekt Strategii rozwoju 

transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), który jeszcze będzie podlegał 

modyfikacji, należy mieć nadzieję, że zgodnie z tendencjami unijnymi.  

http://www.freightvission.eu/
http://www.naiades.info/
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 Jak wspomniano we wstępie, według najnowszych szacunków popyt na przewozy 

ładunków w latach 2005–2020 wzrośnie o 20%32. Do 2030 roku przewiduje się, że wzrost 

potrzeb przewozowych w zakresie przewozów ładunków wyniesie 40%, zaś do 2050 roku 

– ponad 80% (rys.3.11)33. 

Tak znaczny wzrost popytu w warunkach dolegliwej i kosztownej dla gospodarki 

kongestii, emisji CO2, uzależnienia energetycznego od ropy naftowej (w 96%) sprawił, że 

główne cele europejskiej polityki transportowej to:  

 upowszechnianie transportu niskoemisyjnego, 

 efektywność energetyczna, 

 bezpieczeństwo i kompleksowość zaopatrzenia oraz niezależność w tym względzie, 

 zwiększenie płynności ruchu. 

 

 

Rys.3.11 Dynamika wzrostu popytu na przewozy ładunków w krajach UE (2005=100) 
Źródło: opracowanie własne na podst.: Zrównoważony rozwój polityki transportowej UE i sieci TEN-T ,Transport 

2050: The major challenges, the key measures. 
 

Już w świetle  założeń Białej Księgi z 2001 roku rozwój gałęzi przyjaznych dla 

środowiska -transportu wodnego śródlądowego, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz 

transportu kolejowego, stanowił jeden z priorytetów współczesnej polityki transportowej.  Jak 

wynika z raportu z 2006 roku pt. „Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej 

dotyczącej transportu z 2001r.‖, w perspektywie do 2020 roku uda się zerwać ścisłą 

                                                 
32

 Zrównoważony rozwój polityki transportowej UE i sieci TEN-T. OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego w sprawie zrównoważonego rozwoju polityki transportowej UE i sieci TEN-T (opinia rozpoznawcza 
na wniosek przyszłej prezydencji polskiej). Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny TEN/446, Bruksela, 15 
czerwca 2011. 
33

 Transport 2050: The major challenges, the key measures. Memo, Brussels 11/197/2011. 
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zależność między wzrostem PKB (+52%) a wzrostem transportu ładunków (+50%) i 

pasażerów (+35%)34.  

Ażeby zaspokoić rosnące potrzeby przewozowe przewiduje się, że w porównaniu z 

2000 r., przewozy wzrosną: 

 w żegludze morskiej bliskiego zasięgu — o 59%, 

 w transporcie drogowym — o 55%, 

 w żegludze śródlądowej — o 28% i 

 w transporcie kolejowym — o 13% (rys.3.12). 

Wg cytowanego raportu, znaczny wzrost przewozów w gałęziach przyjaznych dla 

środowiska nie zawsze  oznaczać będzie wzrost udziału tych gałęzi w obsłudze potrzeb 

przewozowych. Na przykład w 2010 roku i 2020 roku pomimo wzrostu przewozów o 28% w 

transporcie wodnym śródlądowym przewiduje się utrzymanie pozycji tej gałęzi transportu w 

rozszerzonej UE na przeciętnym poziomie 3%. Jak jednak stwierdzono w raporcie to „zaledwie 

3% ogólnego transportu towarowego”, oznacza  w niektórych korytarzach transportowych udział 

ponad 40%.    

 

 

Rys.3.12.Przewidywane zmiany wielkości przewozów ładunków i pasażerów w UE w latach 2000-2020 
Źródło: Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu. z 2001 r. Utrzymać 

Europę w ruchu -zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu.COM(2006) 314. 

 

W najnowszej Białej Księdze35 stwierdzono, że do 2030 roku 30% drogowego 

transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne 

środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 roku powinno to być 

                                                 
34

 Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu. z 2001 r. Utrzymać Europę 
w ruchu -zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu.COM(2006) 314 wersja  
ostateczna Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Bruksela, dnia 22.6.2006. {SEC(2006) 768} 
35

 WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient 
transport system. European Commission, Brussels, 28.3.2011,COM(2011) 144 final. 

Wzrost ogółem:

przewozów ładunków: + 50%

przewozów pasażerów + 35%

PKB + 52%

Wzrost przewozów ładunków: 

transport drogowy +55%

transport kolejowy + 13%

transport wodny śródlądowy +28%

transport morski bliskiego zasięgu +59%

Wzrost przewozów pasażerów:

Samochody osobowe +36%

Transport kolejowy +19%

Transport lotniczy +108%
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ponad 50%. Ułatwi to rozwój efektywnych ekologicznych korytarzy transportowych. Nowe 

wyzwania wymagają nowych prognoz struktury gałęziowej systemów transportowych, 

bowiem obecne w różnym stopniu uwzględniają przedstawione w Białej Księdze 2011  

wyzwania. 

W „FREIGHTVISION – Sustainable European Freight Transport 2050‖36 założono 

redukcję w stosunku do 2005 roku: 

 emisji gazów cieplarnianych o 80% , 

 udziału paliw kopalnych do 40%, 

 kongestii o 50%, 

 wypadków drogowych o 80% (tabela 3.1). 

Tabela 3.1 

Cele zmian w transporcie UE 

 2020 2035 2050 

Emisja gazów cieplarnianych -20% -70% -80% 

Redukcja udziału paliw kopalnych do poziomu 80% 60% 40% 

Kongestia (w porównaniu do roku 2005 -17 -65 -80 

Wypadki drogowe (w porównaniu do roku 2005) -40% -65% -80% 

Źródło: FREIGHTVISION - Freight Transport 2050 Foresight .Funded by European Commission 
7th rtd programme. Www.freightvision.eu. 

 

W oparciu o przyjęte zmiany i postęp techniczny (tabela 3.2) przewidziano w krajach 

UE wzrost udziału transportu wodnego śródlądowego w pracy przewozowej (tkm)  do 10% w 

2050 roku (tabela 3.3) i 34% wzrost przewozów w tonach w latach 2005–2030 (tabela 3.4). 

 

Tabela 3.2 

Założenia zmian w transporcie 

Kluczowe zmiany Ranga Cel  w roku  

2020 2035 2050 

Wielkość przewozów (maksymalny wzrost) 1. +30 +43 +44 

Zapotrzebowanie pojazdów na energię  2. -20 -40 -50 

Emisja dwutlenku węgla w produkcji energii 
elektrycznej 

3. -37,5% -61% -88% 

Elektryczne silniki w transporcie drogowym 4. 0 10% 25% 

Udział biopaliw 5 8% 24% 33% 

Efektywność wykorzystania pojazdów 6. +8% +30% +50% 

Efektywność napędu 7. +21 +40 +45 

Źródło: FREIGHTVISION – Sustainable European Freight Transport 2050. Funded by       European Commission 
7th rtd programme. Springer, Vienna 2011. 
 
 

                                                 
36

 FREIGHTVISION – Sustainable European Freight Transport 2050. Funded by European Commission 7th rtd 

programme. Springer, Vienna 2011. 
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Tabela 3.3 
Prognozowana struktura gałęziowa transportu lądowego UE do 2050 roku(% tkm) 

 2010 2020 2035 2050 

Transport drogowy 77,8 75 70 65 

Transport kolejowy 16,7 19 22,5 25 

Transport wodny śródlądowy 5,5 6 7,5 10 

Źródło: FREIGHTVISION – Sustainable European Freight Transport 2050. Funded by       European Commission 
th rtd programme. Springer, Vienna 2011. 

 

Tabela 3.4 

Prognozowana struktura gałęziowa przewozów transportu lądowego UE (% ton) 

Gałąź  Mln t Zmiany 

2005 2020 2030 2005-20 2005-30 

Transport samochodowy 
 

20,555 23,350 23,944 14% 17,5% 

Transport kolejowy 1,743 2,219 2,471 27% 42% 

Transport wodny środlądowy 421 513 564 22% 34% 

Razem 28,144 33,043 34,896 17% 24% 

Źródło: FREIGHTVISION – Sustainable European Freight Transport 2050. Funded by       European Commission 
7th rtd programme. Springer, Vienna 2011. 

 

Inland Navigation Europe (INE), European Skippers’ Organisation (ESO) i European 

Barge Union (EBU) w manifeście z 2011 roku, skierowanym do Komisji Europejskiej i 

Parlamentu Europejskiego postulują podwojenie udziału transportu wodnego 

śródlądowego w obsłudze potrzeb przewozowych UE do 2020 roku, poprzez między 

innymi zmianę polityki inwestycyjnej UE i radykalny wzrost nakładów na modernizację 

śródlądowych dróg wodnych, które w dotychczasowym programie TEN były wyraźnie 

niedoinwestowane37. 

Prognozy oparte na dotychczas realizowanych i planowanych inwestycjach na 

drogach są znacznie skromniejsze, np prognozy opracowywane specjalnie dla transportu 

wodnego śródlądowego przez konsorcjum Platina, utworzone dla wspomagania programu 

Naiades, uwzględniają ograniczenia infrastrukturalne wynikające z dotychczasowej polityki 

transportowej. W badaniach prowadzonych przez Platina jako podstawę do określenia 

wielkości popytu obok ogólnych wskaźników ekonomicznych przyjęto prognozy dla 

przewozów ładunków dominujących w tej gałęzi transportu. Te ładunki to produkty rolne, 

piasek i żwir, produkty metalowe, węgiel, rudy, inne rodzaje ładunków suchych, ładunki 

płynne (minerały i chemikalia) – tabela 3.5. 

Prognozowany wzrost popytu na przewozy wymienionych artykułów stwarza 

korzystne warunki do rozwoju tej gałęzi transportu. 

 

 

                                                 
37

 Setting the course. A new transport policy for 2020 Brought to you by INE, EBU and ESO. Brussels, Rotterdam,    
January 2011. 
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Tabela 3.5 
Wzrost wielkości ładunków przewożonych transportem wodnym środlądowym w Europie do 2025 roku wg rodzaju 

ładunków 

Rodzaj ładunku Zmiany popytu w latach 2007-2025 

Produkty rolnicze +15 

Piasek i żwir +15% 

Produkty metalowe +29% 

Węgiel +23% 

Rudy +28% 

Inne rodzaje ładunków suchych +27% 

Ładunki płynne (minerały i chemikalia) +34% 

Razem (średnio) +24% 

Źródło:Trans-Tools-NEA cyt za: Platina. Inventory of available knowledge on strategic Island waterway Project. 

(PLATINA is funded by the under the 7th Framework Programme for RTD). Design by Faydherbe/De Vringer 

PLATINA streamlined maps by Rijnen Design www.naiades.info February 2011. 

 

Prognozy przewozów drogami wodnymi przygotowane przez Platinę zostały 

opracowane dla różnych regionów. Region obejmujący Polskę  przedstawiony został na rys. 

3.13.  

 

Rys.3.13. Prognoza przewozów drogami wodnymi śródlądowymi w 2025 roku 
Źródło: Platina. Inventory of available knowledge on strategic Island waterway Project. (PLATINA is funded by the 
under the 7th Framework Programme for RTD). Design by Faydherbe/De Vringer PLATINA streamlined maps by 

Rijnen Design www.naiades.info February 2011. 
 
Z przedstawionej mapy wynika, że na polskich drogach wodnych przewidziane są w 2025 

roku na poszczególnych odcinkach przewozy: 

 mniejsze niż 1 mln ton (górna i środkowa Odra), 

 1 – 5 mln ton na pozostałych odcinkach Odry i na środkowej i dolnej Wiśle oraz na 

drodze Odra –Wisła w rejonie Bydgoszczy i  

 5 –10 mln ton na pozostałych odcinkach drogi wodnej Odra – Wisła. 

http://www.naiades.info/
http://www.naiades.info/
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Transport wodny śródlądowy  w polskich dokumentach był od lat marginalizowany, 

nawet gdy w tytule dokumentu „Polityka transportowa‖ akcentowano zrównoważony rozwój. 

W polskiej polityce transportowej trudno doszukać się zbieżności z tendencjami 

europejskimi dotyczącymi rozwoju tej gałęzi transportu. Umowa AGN nie została 

ratyfikowana, Program dla Odry 2006 został po wielu latach przyjęty, lecz przewidziany w 

nim zakres modernizacji Odry jest bardzo skromny - uzyskana w pierwszym etapie po 

modernizacji droga wodna ma posiadać parametry III klasy, podczas gdy podstawowe drogi 

wodne UE mają klasę IV–V, a sugestie, że przewozy drogami wodnymi będą się odbywać, 

gdy będzie na nie popyt, a więc zakładające, że ta gałąź transportu nie potrzebuje 

modernizacji dróg i innowacji jest przy obecnym tempie rozwoju transportu skazywaniem tej 

gałęzi na szybki upadek – wbrew tendencjom unijnym. Przy takim nastawieniu trudno się 

dziwić, że polskie prognozy (Strategia rozwoju transportu do roku 2020….. Projekt. MI, 

Warszawa, dnia 30 marca 2011 r.) nie uwzględniają najnowszych tendencji  europejskich w 

zakresie polityki zrównoważonego rozwoju transportu (tabele 3.6, 3.7).  

 

Tabela 3.6 
Podstawowe wskaźniki wzrostu popytu na przewozy w Polsce w 2020 i 2030 roku 

(wzrost w % w latach 2009-2030) 

 2020 r.  2030 r.  

 wariant 
maksymalny 

wariant 
minimalny 

wariant 
maksymalny 

wariant 
minimalny 

PKB  46.0%  43.5%  98.7%  90.6%  

Transport kolejowy ładunków (tkm)  16.2%  14.4%  42.3%  36.5%  

Transport samochodowy ładunków 
(tkm)  

43.8%  37.6%  81.5%  67.8%  

Transport wodny śródlądowy 
ładunków (tkm)  

57.7%  51.9%  215.4%  160.4%  

Transport rurociągowy (tkm)  0.3%  -3.2%  14.2%  3.8%  

Transport morski ładunków (tkm)  25.1%  18.7%  62.0%  47.1%  

Transport lotniczy ładunków (tkm)  60.2%  46.8%  234.3%  167.1%  

Inne przewozy ładunków (tkm)  14.4%  10.1%  29.5%  17.7%  

Transport intermodalny ładunków 
(tkm)  

50.4%  35.9%  136.2%  105.7%  

Ogółem tkm przewozów 
ładunków  

33.4%  27.9%  68.6%  55.6%  

Źródło: Strategia rozwoju transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) . Projekt.MI, 
Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. 

 

Projekt prognozy przewozów ładunków w Polsce, spotkał się z bardzo krytycznym 

przyjęciem, zwłaszcza środowiska związanego z transportem wodnym śródlądowym, 

bowiem nie odpowiada on sformułowanym w Białej Księdze z 2011 roku tendencjom. 
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Tabela 3.7 

Prognoza wielkości popytu globalnego na przewozy ładunków poszczególnymi gałęziami w Polsce do 2030 roku 
(przewoźnicy polscy i zagraniczni) 

Mln ton Wariant maksymalny Wariant minimalny 

Lata  2010  2015  2020  2025  2030  2010  2015  2020  2025  2030  

Kolejowe  202  211  225  241  261  202  210  223  237  253  

Samochodowe  1 486  1 643  1 800  1 919  2 075  1 484  1 621  1 757  1 848  1 972  

Wodne śródlądowe  5.7  6.1  6.8  8.5  14.0  5.7  6.1  6.6  7.8  11.6  

Rurociągowe  51  54  56  59  66  51  53  53  55  59  

Morskie  44  52  60  69  81  44  50  58  65  74  

Lotnicze  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1  0.1  0.1  0.1  0.2  

Inne  0.5  0.6  0.7  0.7  0.8  0.5  0.6  0.6  0.7  0.7  

Ogółem  1 789  1 966  2 149  2 297  2 498  1 787  1 941  2 099  2 213  2 371  

Mld tkm  Wariant maksymalny Wariant minimalny 

Lata  2010  2015  2020  2025  2030  2010  2015  2020  2025  2030  

Kolejowe  44  46  50  55  62  44  46  50  54  59  

Samochodowe  232  279  321  356  405  231  271  307  335  375  

Wodne śródlądowe  1.1  1.4  1.6  2.0  3.2  1.1  1.3  1.5  1.8  2.7  

Rurociągowe  23  23  23  24  26  23  23  22  22  24  

Morskie  100  110  123  137  159  100  106  116  127  144  

Lotnicze  0.2  0.2  0.3  0.3  0.6  0.2  0.2  0.3  0.3  0.5  

Inne  0.5  0.5  0.6  0.6  0.6  0.5  0.5  0.5  0.6  0.6  

Ogółem  401  461  520  575  657  399  448  498  541  606  

Struktura % wg tkm  Wariant maksymalny Wariant minimalny 

Lata  2010  2015  2020  2025  2030  2010  2015  2020  2025  2030  

Kolejowe  10.9%  10.1%  9.7%  9.7%  9.4%  11.0%  10.2%  10.0%  10.0%  9.8%  

Samochodowe  57.8%  60.5%  61.8%  61.9%  61.7%  57.8%  60.4%  61.7%  61.9%  61.9%  

Wodne śródlądowe  0.27%  0.29%  0.31% 0.35%  0.49%  0.27%  0.30%  0.31%  0.34%  0.44%  

Rurociągowe  5.7%  5.1%  4.4%  4.1%  4.0%  5.8%  5.1%  4.5%  4.1%  3.9%  

Morskie  25.1%  23.9%  23.6%  23.8%  24.2%  25.0%  23.7%  23.4%  23.5%  23.8%  

Lotnicze  0.04%  0.05%  0.05%  0.06%  0.09%  0.04%  0.05%  0.05%  0.05%  0.08%  

Inne  0.12%  0.11%  0.11%  0.10%  0.10%  0.12%  0.12%  0.11%  0.10%  0.10%  

Ogółem  100.0
%  

100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

Źródło: Strategia rozwoju transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) . Projekt. MI, 
Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. 

 

Przyjęte w projekcie prognozy wielkości przewozów transportem wodnym 

śródlądowym w Polsce odpowiadają przewozom  przewidywanym  w „Programie dla Odry 

2006‖ w warunkach nieinwestowania, lub opóźnionego inwestowania w drogi wodne. Na 

przykład w Programie dla Odry 2006 przewidziano: 

 6,1 mln ton w 2015 roku,. gdy drogi nie będą modernizowane i 

 16,4 mln ton w tym samym roku, gdy program będzie realizowany zgodnie z 

harmonogramem38. 

Reasumując można stwierdzić, że: 

 najnowsze europejskie prognozy zrównoważonego rozwoju transportu przewidują 

znaczny wzrost przewozów transportem wodnym śródlądowym, jako gałęzią : 

o przyjazną dla środowiska, 

                                                 
38

 Wstępne studium wykonalności Programu dla Odry 2006.Cyt. za: T. Moś: Żegluga śródlądowa (diagnoza).W: 
Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego Ośrodek 
Badawczy Ekonomiki Transportu P.P.Warszawa, Wrocław, maj 2006. 
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o zapewniająca redukcję emisji CO2, 

o umożliwiającą wzrost bezpieczeństwa w transporcie, 

o pozbawioną kongestii, 

o wdrażającą innowacje, zapewniające współczesny standard usług 

transportowych, 

 udział tej gałęzi w obsłudze przewozów ładunków ma w 2050 roku osiągnąć 10% 

średnio w 27 krajach UE, 

 przewidywany wzrost zapotrzebowania na przewozy ładunków dominujących w tej 

gałęzi transportu (od 15–35 %) oraz przejmowanie nowych sfer zastosowania daje 

korzystne perspektywy realizacji wspomnianego wzrostu przewozów, 

 prognozy przewozów transportem wodnym śródlądowym są zróżnicowane w 

zależności od czasu i miejsca ich powstania, wszystkie jednak przewidują rozwój 

transportu wodnego śródlądowego w Polsce,  

 najgorsze dla polskiej żeglugi śródlądowej prognozy przewiduje „Strategia rozwoju 

transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Projekt‖. MI, Warszawa, dnia 

30 marca 2011r., który, należy mieć nadzieję, że zostanie skorygowany po 

krytycznych uwagach w czasie konsultacji i dostosowany do tendencji europejskich, 

 wszystkie prognozy przewozów są uwarunkowane realizacją inwestycji 

infrastrukturalnych, wdrażaniem innowacji, zmianami organizacyjnymi czy też 

gospodarczymi; ostrożne prognozy przewozów drogami wodnymi są w głównej 

mierze konsekwencją dotychczasowego skromnego zakresu inwestycji 

infrastrukturalnych, przeciwko czemu protestują środowiska żeglugowe. 
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3.2. Potencjał gospodarczy regionów położonych wzdłuż MDW E-70 

 

W badaniach potencjału gospodarczego w regionie międzynarodowej drogi wodnej E-

70 (MDW E-70) przede wszystkim uwzględnione zostały czynniki mające istotne znaczenie z 

punktu widzenia kreacji bieżących i przyszłych potrzeb transportowych. Analiza ta 

przeprowadzona została w znacznym stopniu w oparciu o podstawowe kategorie 

ekonomiczne przedstawione w postaci miar natężenia, które w odróżnieniu od miar 

kwotowych (absolutnych), dzięki relatywizacji badanych zmiennych umożliwiają dokonanie 

porównań w przestrzeni i w efekcie na bardziej obiektywną ocenę.  

Do głównych czynników decydujących o potencjale gospodarczym regionu a zarazem 

mających kluczowe znaczenie w kształtowaniu wielkości i struktury popytu na przewozy 

ładunków, zaliczono:  

 intensywność lokalizacji podmiotów gospodarczych mierzoną liczbą podmiotów 

przypadających na 10 tys. mieszkańców w regionie, z wyodrębnieniem rozkładu 

przestrzennego podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego; 

 wielkość i strukturę branżową podmiotów gospodarczych; 

 intensywność produkcji, mierzoną wielkością produkcji sprzedanej przemysłu na 1 

mieszkańca  oraz wielkością produkcji budowlano-montażowej na 1 mieszkańca;  

 skłonność do inwestycji podmiotów gospodarczych, mierzoną wielkością nakładów 

inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca;  

 funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych;   

 liczbę ośrodków osadniczych o największym potencjale demograficznym i z 

największą liczbą zatrudnionych pracowników, 

 poziom PKB na mieszkańca jako syntetyczną miarę rozwoju gospodarczego regionu. 

Intensywność lokalizacji podmiotów gospodarczych w danym regionie oraz ich 

wielkość i struktura branżowa mają bezpośredni związek z wielkością i strukturą popytu na 

usługi transportowe. Podmioty gospodarcze są bowiem podstawowymi generatorami potrzeb 

przewozowych związanych z ich obsługą w procesie zaopatrzenia i dystrybucji gotowych 

wyrobów. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2002–2010 największa koncentracja 

podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców ma miejsce w 

województwie pomorskim i wielkopolskim (tabela 3.8). W województwach tych wskaźnik 

gęstości demograficznej podmiotów gospodarczych w 2010 roku wynosił, odpowiednio 1161 

i 1098 podmiotów na 10 tys. mieszkańców i wskaźniki te były jednocześnie wyższe aniżeli 

przeciętna dla całego badanego regionu oraz kraju. Najmniejsza intensywność lokalizacji 

przedsiębiorstw jest natomiast charakterystyczna dla województwa warmińsko-mazurskiego 
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(834 podmiotów na 10 tys. mieszkańców) i województwa kujawsko-pomorskiego (899 

podmiotów na 10 tys. mieszkańców).  

Tabela 3.8 
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w regionie MDW E-70 

                     
                  Województwa 
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2002 755 990 892 965 949 907 

2003 773 1034 924 999 965 938 

2004 762 1017 895 994 981 937 

2005 771 1030 905 1012 1011 948 

2006 780 1039 905 1023 1047 954 

2007 793 1053 912 1040 1056 967 

2008 812 1084 929 1063 1010 985 

2009 805 1118 880 1054 1004 981 

2010 834 1161 899 1098 1050 1024 

Przeciętna dla całego regionu w 2010 r. – 992,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Układ wg klasyfikacji NTS, (stat.gov.pl). 

 
Jak wynika z tabeli 3.8, atrakcyjność lokalizacyjna województwa pomorskiego i 

wielkopolskiego zwiększa się znacznie bardziej od pozostałych. Podczas gdy w badanych 

latach liczba lokalizacji przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców w województwie pomorskim 

zwiększyła się o 17,3% i w województwie wielkopolskim o 13,8%, to w województwie 

lubuskim o 10,6%, w województwie warmińsko-mazurskim – 10,5%, a w województwie 

kujawsko-pomorskim – 0,8%. W efekcie województwa te, w odróżnieniu od pomorskiego 

i wielkopolskiego, wykazują relatywnie mniejszą dynamikę kreacji zapotrzebowania na 

usługi transportowe. 

Ważnym czynnikiem kształtującym potencjał gospodarczy regionu są podmioty 

gospodarcze z udziałem kapitału zagranicznego. Podmioty te są istotnym stymulatorem 

rozwoju gospodarczego regionu. Przedsięwzięcia zagranicznych inwestorów przyczyniają się 

bowiem do tworzenia nowych miejsc pracy, wdrażania nowych technologii pozwalających na 

zwiększenie konkurencyjności produkcji. Biorąc pod uwagę kryterium liczby podmiotów z 

udziałem kapitału zagranicznego w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, największą 

aktywność gospodarczą  wykazują województwa: lubuskie, wielkopolskie i pomorskie.   

Jak wynika z tabeli 3.9, w województwie lubuskim intensywność lokalizacji podmiotów 

gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego jest wyższa niż przeciętna w kraju i 

wynosi 76 podmiotów na 100 tys. mieszkańców, a w województwach pomorskim i 

wielkopolskim pokrywa się ze średnią krajową (58 podmiotów na 100 tys. mieszkańców). 

Mimo że województwo lubuskie w badanym regionie charakteryzuje się najwyższą liczbą 

podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, to jednak tempo wzrostu tego typu 

podmiotów w latach 2003–2009 wynosiło 128,8% i było niższe aniżeli w województwie 

wielkopolskim (148,7%) i województwie pomorskim (141,5%).   
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Najmniejszą aktywność gospodarczą pod tym względem wykazują natomiast 

województwa warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie, w których na 100 tys. 

mieszkańców w 2009 roku przypadało odpowiednio: 22 i 27 podmiotów z udziałem kapitału 

zagranicznego, a dynamika zmian w latach 2003–2009 wynosiła 110% dla podmiotów 

województwa warmińsko-mazurskiego i 135% w odniesieniu do podmiotów województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

Tabela 3.9 
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 100 tys. mieszkańców w regionie MDW E-70 
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2003 20 41 20 39 59 40 

2004 19 43 21 40 63 41 

2005 19 47 22 41 68 44 

2006 19 51 23 43 71 47 

2007 17 54 25 44 79 49 

2008 20 55 26 57 77 55 

2009 22 58 27 58 76 58 

Ogółem w całym regionie w 2009 r. –   38    podmiotów na 100 tys. mieszkańców 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Układ wg klasyfikacji NTS, (stat.gov.pl). 

 
Liczba podmiotów gospodarczych wyznacza przede wszystkim ilościowy potencjał 

gospodarczy regionu. O przemianach jakościowych gospodarki decyduje przed wszystkim 

wielkość i struktura branżowa podmiotów gospodarczych. Jak wynika z tabeli 3.10, 

zgodnie z prawidłowością gospodarki rynkowej, we wszystkich województwach badanego 

regionu dominują przedsiębiorstwa typu mikro zatrudniające do 9 osób. Podmioty 

zatrudniające od 10 osób i więcej stanowią bowiem jedynie około 5% ogółu podmiotów.   

 

Tabela 3.10 

Struktura podmiotów gospodarczych według liczby pracujących w regionie MDW E-70 w 2010 roku (%) 
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Do 9 osób (mikoprzedsiębiorstwa) 94,3 95,2 94,7 94,5 94,9 95,0 

Od 10 do 49 osób (małe przedsiębiorstwa) 4,6 4,0 4,3 4,6 4,2 4,1 

Od 50 do 249 osób (średnie 
przedsiębiorstwa) 1,0 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 

250 osób i więcej (duże przedsiębiorstwa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru REGON w województwie lubuskim, 2010 r. GUS, Zielona Góra 2011; Zmiany strukturalne 
grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 
2010 r. GUS, Olsztyn 2011; Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 
REGON w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010. GUS, Bydgoszcz 2011; Zmiany strukturalne 
grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie wielkopolskim, 2010 r. 
GUS, Poznań 2011; Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, 
2010 r. GUS, Warszawa 2011 (stat.gov.pl). 
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Taka struktura gospodarki ma znaczny wpływ na wielkość przemieszczanych partii 

ładunkowych. O ile niewielkie podmioty gospodarcze zgłaszają do przewozu jednorazowo 

stosunkowo małe partie ładunków, to większe firmy mogą zlecać do jednorazowego 

przewozu znacznie większą masę ładunkową.  

Jak wynika z tabeli 3.11, największa liczba podmiotów gospodarczych związana jest 

z szeroko pojętym sektorem usługowym, którego rozdrobnienie i rozproszenie kształtuje 

zapotrzebowanie na przewozy mniejszych partii ładunkowych. Dominacja sektora usług jest 

zjawiskiem obiektywnym, gdyż  związana jest podnoszeniem efektywności funkcjonowania 

gospodarki rynkowej i wzrostem wartości dodanej w produktach finalnych.  

 

Tabela 3.11 
Struktura branżowa podmiotów gospodarczych w regionie  MDW E-70 w 2010 r. (%) 

                     
                              Województwa 
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Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 4,4 2,2 2,7 3,5 3,5 2,4 

Górnictwo i wydobycie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Przetwórstwo przemysłowe 7,5 10,8 9,1 10,1 7,8 9,2 

Budownictwo 12,0 12,5 11,7 13,0 12,0 11,9 

Usługi rynkowe i nierynkowe 76,0 74,4 76,4 73,3 76,6 76,4 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 
wpisanych do rejestru REGON w województwie lubuskim, 2010 r. GUS, Zielona Góra 2011; Zmiany strukturalne 
grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 
2010 r. GUS, Olsztyn 2011; Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 
REGON w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010. GUS, Bydgoszcz 2011; Zmiany strukturalne 
grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie wielkopolskim, 2010 r. 
GUS, Poznań 2011; Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, 
2010 r. GUS, Warszawa 2011 (stat.gov.pl). 

 
Z kolei podmioty funkcjonujące w ramach branży: górniczej, przemysłowej i 

budowlanej mogą generować potrzeby przewozu większych  partii ładunkowych. W badanym 

regionie drogi wodnej E-70, podobnie jak w całym kraju,  udział tych podmiotów kształtuje się 

w granicach 20%. Z punktu widzenia podjętego problem badawczego, potrzeby 

transportowe podmiotów należących do tych branż gospodarki są zgodne ze sferą 

zastosowania transportu wodnego śródlądowego. 

Przeprowadzone badania, przy uwzględnieniu kryterium wielkości podmiotów 

gospodarczych oraz branży w jakiej podmioty te funkcjonują, pozwoliły w efekcie na 

wyselekcjonowanie w regionie drogi wodnej E-70 grupy firm, których potrzeby przewozowe 

kwalifikują te firmy, jako potencjalnych generatorów potrzeb transportowych ciążących do 

transportu wodnego śródlądowego (tabela 3.12). 
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Dynamika rozwoju gospodarczego regionów w dużym stopniu jest uwarunkowana 

zdolnością podmiotów gospodarczych do generowania przychodów ze sprzedaży. Poziom 

osiąganych przychodów ze sprzedaży jest jednym z ważniejszych wykładników sukcesu 

handlowego przedsiębiorstwa, a z punktu widzenia rozwoju regionalnego  jest wyrazem 

aktywności gospodarczej regionu a jednocześnie, poprzez system opodatkowania 

sprzedaży, podstawowym źródłem kreowania dochodów budżetowych, niezbędnych dla 

stymulowania wzrostu gospodarczego. 

 

Tabela 3.12 
Potencjalni generatorzy potrzeb przewozowych ciążących do MDW E-70 

Branża według PKD 
2007 

Podmioty gospodarcze 

Województwo pomorskie 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Nyborg-Mawent S.A. w Malborku,  Press-Glas S.A. w Tczewie, Klimor sp. z 
o.o. Intertrop s. z o.o. w Malborku, ZWM TERMETAL S. J.,   International 
Paper S.A. w Kwidzynie, PPH TOR – PAL sp. z o.o.  Kwidzynie, MOSTOSTAL 
POMORZE S.A. w Gdańsku, ThyssenKrupp System Engineering sp. z o.o. w 
Gdańsku, Stocznia Remontowa „NAUTA‖ w Gdyni, Stocznia Marynarki 
Wojennej w Gdyni  

Górnictwo i wydobycie Grupa Lotos S.A. w Gdańsku  

Budownictwo Vetrex sp. z o.o. w Rokitkach, Leier sp. z o.o. w Malborku. 

Województwo Kujawsko-pomorskie 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

CGH Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Agrotex sp. z o.o. we Wtelnie, 
MAKRUM S.A. w Bydgoszczy, Zakłady chemiczne ZACHEM S.A. w 
Bygdoszczy, Nitrochem S.A. w Bydgoszczy, Bydgoskie Zakłady 
Elektromechaniczne „BELMA‖ S.A. w Białe Błota, Bydgoskie Zakłady 
Przemysłu Gumowego „STOMIL‖ S.A. w Bydgoszczy, Pilkington IGP sp. z o.o. 
w Bydgoszczy, MEKRO sp. z o.o. w Świeciu, DROZAPOL-RPOFIL S.A. w 
Bydgoszczy, Venture Industries sp. z. o.o. w Grudziądzu, Tele-Fonika Kable 
S.A. w Bydgoszczy, Mondi Świecie S.A.,  Pojazdy Szynowe PESA S.A. w 
Bydgoszczy.  

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

Provimi Polska Holding sp. z o.o. w Świeciu.  

Województwo wielkopolskie 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. w Czarnkowie, SEA KING 
POLAND LTD Sp. z o.o. w Czarnkowie,  Ardagh Glass Ujście S.A.w Ujściu, 
Karpol w Pile, Teleskop sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą, PPHW Unipaco S.A. 
Arctic Paper Kostrzyn S.A.,  STEICO S.A. w Czarnkowie,   Zakład Tworzyw 
Sztucznych PLASIWIL w Ujściu, SCA Packanging Poland w Pile, Philips 
Lighting Poland S.A. w Pile.                                                                                                                                                            

Województwo lubuskie 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

HOLDING-ZREMB GORZÓW S.A. w Gorzowie Wielkopolskim, Zakład 
Mechaniczny ―MESTIL‖ sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, Inter-
Sicherheits-Service sp. z o. o. w Gorzowie Wielkopolskim,   Holding – ZREMB 
Gorzów S.A. w Drezdenku, VICTAULIC POLSKA SP. Z O.O. w Drezdenku, 
Lindo Gobex sp. o.o. Gorzów Wielkopolski, KAPPA Drezdenko sp. z o.o. w 
Drezdenku, Zakład Włókien Chemicznych  STILON S.A. w Gorzowie 
Wielkopolskim.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Lista 500. 

 

Zmiany sprzedaży podmiotów gospodarczych są czynnikiem bezpośrednio 

wpływającym na zmiany wielkości potrzeb przewozowych. Sprzedaż jako naturalny cel 

działalności przedsiębiorstwa jest bowiem uzależniona od skuteczności procesów 

zaopatrzenia i dystrybucji gotowych wyrobów. Jak wynika z rys. 3.14, związek korelacyjny 

pomiędzy przychodami ze sprzedaży w cenach stałych a wielkością przewozów ładunków w 
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Polsce w latach 2000–2009 wynosił 0,92, co świadczy o bardzo wyraźnej zależności 

korelacyjnej. 

Jak wcześniej stwierdzono, branża przemysłowa oraz budowlana  są najważniejszymi 

generatorami potrzeb transportowych. Stąd też w pracy przede wszystkim poddano analizie 

zmiany przychodów w tych branżach w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

 

 
Rys. 3.14. Zmiany przewozów ładunków i przychodów ze sprzedaży podmiotów gospodarczych w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny; Transport Wyniki Działalności. 
 

Największą zdolnością  generowania przychodów w branży przemysłowej w badanym 

regionie drogi wodnej E-70 charakteryzują się województwa: wielkopolskie (28,9 tys. zł na 

mieszkańca) oraz pomorskie (25 tys. zł na mieszkańca). Jak wynika z tabeli 3.13, produkcja 

sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca (w tym również produkcja sprzedana przemysłu w 

podmiotach o zatrudnieniu większym niż 9 osób – tabela 3.14) w województwie 

wielkopolskim i pomorskim jest także większa od przeciętnej w kraju. Najmniejszą aktywność 

pod względem generowania przychodów ze sprzedaży w przemyśle wykazują podmioty 

gospodarcze w województwie warmińsko-mazurskim (14,2 tys. zł na mieszkańca) oraz 

kujawsko-pomorskim (19,0 tys. zł na mieszkańca). 

Podobny rozkład aktywności gospodarczej  wykazuje badany region pod względem 

wielkości przychodów z produkcji budowlano-montażowej. Największe przychody z tego 

tytułu w przeliczeniu na 1 mieszkańca uzyskiwane są przez podmioty gospodarcze w 

województwie pomorskim  (4,9 tys. zł na mieszkańca) i wielkopolskim (4,2 tys. zł na 

mieszkańca). Najmniejsza aktywność pod tym względem jest natomiast obserwowana w 

województwie warmińsko-mazurskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim (tabela 3.15). 

 

 

1347,9 1317,2 1304,4
1238,8

1324,5
1422,6

1480,3 1532,7
1656 1691

887,8 847,4 851,9
952,2

1071
1106,3

1249,8
1386,6

1462,3 1423,8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

m
ln

 t
o

n

m
ld

 z
ł

Przewozy ładunków ogółem w Polsce

Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów podmiotów ogółem w Polsce w 
cenach 2000 r.



 

59 
 

Tabela 3.13 
Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca  w regionie MDW E-70 (zł/mieszkańca)  

                     
                  Województwa 
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2002 9272 14220 11978 15739 10819 13374 

2003 10189 15059 13656 18384 11978 14783 

2004 11068 18097 15506 22541 14400 17772 

2005 10879 18855 15339 23413 14375 18309 

2006 11703 22219 15976 26438 15764 20579 

2007 14250 24041 18937 28324 17893 23218 

2008 13818 26181 19910 29149 18957 24527 

2009* 14234 25000 19030 28906 21416 23494 

Przeciętna dla całego regionu w 2009 r. – 20484 zł na mieszkańca 

* wg PKD 2007 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Układ wg klasyfikacji NTS, (stat.gov.pl). 

 
Tabela 3.14 

Produkcja sprzedana w przemyśle w odniesieniu do podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca  w regionie MDW E-70 (zł/mieszkańca)  

                     
                  Województwa 
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2002 8462 12870 11081 14059 9812 12058 

2003 9491 13812 12388 16842 10877 13520 

2004 10229 16403 14337 20969 13120 16381 

2005 10134 17203 13917 21924 13468 16900 

2006 10723 20437 14919 24046 14716 19062 

2007 13193 22149 17455 26017 16594 21507 

2008 12827 24328 18412 27095 17614 22816 

2009* 13095 22841 17717 26886 20018 21883 

Przeciętna dla całego regionu w 2009 r. – 18958 zł na mieszkańca 

* wg PKD 2007 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Układ wg klasyfikacji NTS, (stat.gov.pl). 

 
Tabela 3.15 

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej na 1 mieszkańca  w regionie MDW E-70 (zł/mieszkańca)  

                     
                   Województwa 
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2002 1129 2137 1411 2087 1280 1750 

2003 1243 1894 1228 2448 1466 1768 

2004 1335 1899 1469 2048 1654 1849 

2005 1950 1996 1650 2321 1827 2059 

2006 1705 2440 1672 2940 1836 2469 

2007 2806 3433 2660 3446 2460 3103 

2008 2427 4358 2318 3483 3072 3583 

2009* 2725 4922 3343 4195 3190 4047 

Przeciętna dla całego regionu w 2009 r. – 3518 zł na mieszkańca 

* wg PKD 2007 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Układ wg klasyfikacji NTS, (stat.gov.pl). 
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Istotnym kryterium aktywności gospodarczej regionów, a także czynnikiem 

kształtującym przyszły potencjał gospodarczy regionów, jest skłonność do inwestycji 

podmiotów gospodarczych. Inwestycje postrzegane są przede wszystkim jako narzędzie 

powiększania zasobów majątkowych gospodarki narodowej i lepszego ich wykorzystania w 

celu zapewnienia warunków dla rozwoju ekonomicznego i postępu społecznego w kraju. Z 

punktu widzenia przyjętego problemu badawczego inwestycje determinują nie tylko skalę 

bieżących potrzeb transportowych związanych z obsługą transportową realizowanych 

przedsięwzięć inwestycyjnych, ale także są czynnikiem stymulującym przyszłe potrzeby 

transportowe.  

Jak wynika z tabeli 3.16, badany region drogi wodnej E-70 cechuje się niższą 

aktywnością inwestycyjną aniżeli przeciętna w kraju. Przeciętnie w badanym regionie na 1 

mieszkańca w 2009 roku przypadało 5,1 tys. zł nakładów inwestycyjnych, podczas gdy 

średnio w kraju 5,7 tys. zł. W regionie objętym badaniem, największą skłonność do inwestycji 

wykazują podmioty gospodarcze w województwie pomorskim. W województwie tym na 1 

mieszkańca w 2009 roku przypadało 7,9 tys. zł nakładów inwestycyjnych; jest to poziom 

najwyższy w regionie, ale także znacznie wyższy aniżeli przeciętna w kraju. Najniższą 

aktywnością inwestycyjną w regionie, a także niższą niż średnia dla kraju, charakteryzuje się 

natomiast  województwo warmińsko-mazurskie oraz lubuskie.   

Tabela 3.16 
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca  w regionie MDW E-70 (zł/mieszkańca)  

                     
                   Województwa 
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2002 1896 2803 2314 3078 2456 2858 

2003 2001 2647 2143 3652 2567 2902 

2004 2165 3042 2254 3800 2728 3155 

2005 2735 3370 2622 3792 3287 3434 

2006 3312 4036 2981 4176 3537 4062 

2007 3769 5627 3925 4880 4529 5030 

2008 4140 6310 4817 5939 4382 5700 

2009 4101 7903 5375 5390 4380 5729 

Przeciętna dla całego regionu w 2009 r. – 5153,2 zł na mieszkańca 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Układ wg klasyfikacji NTS, (stat.gov.pl). 

 
We wszystkich badanych województwach w latach 2002–2009 zaobserwowano 

dynamiczny wzrost inwestycji. Z badań wynika jednak, że województwo pomorskie, 

kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie wykazują tendencję bardziej rozwojowych 

aniżeli przeciętna w kraju. O ile średnio w kraju w badanym okresie inwestycje w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca podwoiły się, to w województwie pomorskim był to wzrost 2,8 krotny, w 

województwie kujawsko-pomorskim – 2,3 krotny, a w województwie warmińsko-mazurskim – 

około 2,2 krotny (rys. 3.15). 
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Szczególnie rośnie zainteresowanie inwestowaniem w specjalnych strefach 

ekonomicznych, które tworzone są w celu zdynamizowania rozwoju społeczno-

gospodarczego regionów i tworzenia nowych miejsc pracy. Spośród funkcjonujących w 

Polsce 14 specjalnych stref ekonomicznych z  regionem MDW E-70 związane są trzy strefy: 

 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z 19 podstrefami w województwach 

pomorskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (strefa będzie działać do 31 

grudnia 2020 roku)39; 

 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Stefa Ekonomiczna z 29 podstrefami w 

województwach lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim (strefa będzie działać 

do 31 grudnia 2020 roku)40; 

 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna z 24 podstrefami na obszarze 

województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego (strefa będzie działać do 31 

grudnia 2020 roku)41. 

 

Rys. 3.15. Dynamika inwestycji na 1 mieszkańca w regionie drogi wodnej E-70 w 2009 roku (2002 =100) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Układ wg klasyfikacji NTS, (stat.gov.pl). 

 

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych zachęca inwestorów do tworzenia 

obiektów produkcyjnych, usługowych, magazynowych, a w efekcie stanowi czynnik kreujący 

zapotrzebowanie na przewozy. Mimo że zgodnie z aktualnymi regulacjami specjalne strefy 

ekonomiczne w Polsce powinny zostać zlikwidowane po 2020 roku, to jednak nadal powinny 

być one istotnym instrumentem rozwoju gospodarczego regionów. Strefy te mogłyby bowiem 

po tym okresie przekształcać się w kierunku klastrów, tj. obszarów skupiających 

współpracujące ze sobą ośrodki naukowo-badacze i funkcjonujące w danej branży 

przedsiębiorstwa produkcyjne. Z punktu widzenia gospodarki, działania te służyłyby 

                                                 
39

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie pomorskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej. Dz.U. 2008, nr 232, poz. 1556. 
40

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej. Dz.U. 2008, nr 232, poz. 1551. 
41

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej. Dz.U. 2008, nr 232, poz. 1562. 
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poprawie innowacyjności produkcji, a z punktu widzenia sektora TSL byłyby czynnikiem 

kreującym zapotrzebowanie na usługi transportowe na obszarach związanych z 

funkcjonowaniem klastrów. 

Do ważnych generatorów potrzeb przewozowych należą ośrodki osadnicze o 

największej liczbie mieszkańców oraz ośrodki skupiające największą liczbę osób 

pracujących. W procesie identyfikacji tego rodzaju ośrodków osadniczych w regionie drogi 

wodnej E-70 założono, że kryterium to spełniają miasta, w których: 

 liczba mieszkańców wynosi przynajmniej 20 000 osób i 

 liczba pracujących przekracza 5 000 osób. 

Jak wynika z rys. 3.16, kryterium liczby mieszkańców przynajmniej 20 tys. osób w 

badanym regionie spełnia łącznie 61 miast, przy czym w najwięcej w województwie 

wielkopolskim 21 miast i pomorskim 15 miast. Najmniej ośrodków osadniczych z liczbą 

mieszkańców od 20 tys. mieszkańców znajduje się w województwie lubuskim (6 miast), 

kujawsko-pomorskim (8 miast) i w warmińsko-mazurskim (11 miast). 

 
 

Rys. 3.16. Liczba miast w regionie drogi wodnej E-70 według kryterium liczny mieszkańców w 2010 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym 

w 2010 r. Stan w dniu 31 XII. GUS, Warszawa 2011 (stat.gov.pl) 

 
Kryterium liczby pracujących powyżej 5 tys. spełnia w badanym regionie ogółem 69 

miast, w tym w województwie wielkopolskim 31 miast, w województwie pomorskim 15 miast, 

w województwie warmińsko-mazurskim – 11 miast, kujawsko-pomorskim – 7 miast i w 

województwie lubuskim – 5 miast42.   

Łącznie oba wymienione kryteria, jak wynika z tabeli 3.17, spełniają w badanym 

regionie  54 miasta, przy czym bezpośrednio z MDW E-70 związane są takie miasta, jak: 

                                                 
42

 Miasta w liczbach w 2007-2008. GUS, Warszawa 2010 (stat.gov.pl). 
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Piła, Gdańsk, Kwidzyn, Malbork, Tczew, Elbląg, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Świecie, 

Włocławek, Gorzów Wielkopolski.  

Profil gospodarczy tych miast (tabela 3.18) jest w znacznym stopniu związany, z 

wcześniej wspomnianymi, funkcjonującymi w regionie drogi wodnej E-70 specjalnymi 

strefami ekonomicznymi.  

 
Tabela 3.17 

Największe ośrodki generujące potrzeby przewozowe w regionie MDW E-70 

Liczba 
miast 

Miasta, w których liczba mieszkańców wynosi przynajmniej 20 000 osób i jednocześnie liczba 
pracujących przekracza 5 000 osób 

19 Województwo wielkopolskie 

Poznań, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, 
Ostrów Wielkopolski, Piła, Rawicz, Swarzędz, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, 
Września.  

14 Województwo pomorskie 
Gdańsk, Chojnice, Gdynia, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Pruszcz-Gdański, Rumia, 
Słupsk, Sopot, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo, 

11 Województwo warmińsko-mazurskie 
Olsztyn, Bartoszyce, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Mrągowo, Ostróda, 
Szczytno 

7 Województwo kujawsko-pomorskie 
Bydgoszcz, Toruń, Brodnica, Grudziądz, Inowrocław, Świecie, Włocławek 

3 Województwo lubuskie 
Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól 

 
- ośrodki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie MDW E-70  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik demograficzny. GUS, Warszawa 2010; Miasta w liczbach w 
2007-2008. GUS, Warszawa 2010 (stat.gov.pl). 

 

Tabela 3.18 
Profil gospodarczy miast bezpośrednio położonych nad MDW E-70, których liczba mieszkańców wynosi 
przynajmniej 20 000 osób i liczba pracujących przekracza 5 000 osób  

Miasto Województwo Profil gospodarczy miasta 

Piła Wielkopolskie Przemysł elektrotechniczny (zakłady sprzętu oświetleniowego), spożywczy, 
materiałów budowlanych, drzewny, metalowy. 

Gdańsk  
 
Pomorskie 
 

Przemysł stoczniowy, chemiczny, petrochemiczny, elektroniczny, 
spożywczy, papierniczy.   

Kwidzyn Zakłady celulozowo-papiernicze, zakłady wyrobów z tworzyw sztucznych, 
olejów silnikowych i smarów przemysł elektroniczny, elektrotechniczny, 
spożywczy, drzewny, metalowy.  

Malbork Przemysł spożywczy, maszynowy, drzewny, włókienniczy, zakłady 
przemysłu chemicznego, odzieżowego, materiałów budowlanych.  

Tczew Przemysł metalowy, drzewny, spożywczy. 

Elbląg Warmińsko-mazurskie Przemysł elektromaszynowy (turbiny, elementy okrętowe, odlewy, maszyny), 
spożywczy, odzieżowy, meblarski. 

Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie Przemysł chemiczny, spożywczy, elektromaszynowy, maszynowy i środków 
transportu, meblarski, odzieżowy.  

Toruń Przemysł chemiczny, spożywczy, elektrotechniczny, elektroniczny, 
odzieżowy, farmaceutyczny.  

Grudziądz Przemysł maszynowy i środków transportu, metalowy, elektrotechniczny, 
gumowy, drzewny, materiałów budowlanych, spożywczy, odzieżowy, 
obuwniczy.  

Świecie Zakłady celulozowo-papiernicze, przemysł spożywczy. 

Włocławek Przemysł chemiczny (zakłady azotowe, farby, lakiery), celulozowo-
papierniczy, spożywczy, metalowy, odzieżowy, meblarski. 

Gorzów 
Wielkopolski 

Lubuskie Przemysł chemiczny, maszynowy, środków transportu, drzewny, 
włókienniczy, spożywczy, metalowy, materiałów budowlanych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Geografia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2002.  
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Przedstawione przejawy aktywności gospodarczej znajdują w konsekwencji 

odzwierciedlenie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Jednym z 

najbardziej syntetycznych i popularnych mierników opisujących poziom rozwoju 

gospodarczego regionu jest wielkość PKB na jednego mieszkańca.    

Z ogólnej analizy wynika, że we wszystkich województwach badanego regionu w 

latach 2000–2008 obserwowany był wzrost gospodarczy (tabela 3.19). Przyjmując za 

podstawę porównań 2000 rok, poziom PKB na 1 mieszkańca zwiększył się w 2008 roku w 

województwie warmińsko-mazurskim o 63,2%, w województwie pomorskim o 64,2%, 

kujawsko-pomorskim o 62,4%, wielkopolskim o 68,6% i lubuskim o 64,0%.    

Mimo to, przeciętny poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 

mieszkańca w regionie drogi wodnej E-70 w 2008 roku wynosił 29,4 tys. zł i był niższy aniżeli 

przeciętnie w kraju (33,5 tys. zł na osobę). W województwie warmińsko-mazurskim, 

kujawsko-pomorskim i lubuskim PKB na 1 mieszkańca nie tylko nie przekracza średniej 

krajowej, ale także przeciętnej dla całego badanego regionu. Ponadto województwa te 

należą w kraju do tych, które odnotowują najmniejszy udział w generowaniu produktu 

krajowego brutto w Polsce. W 2008 roku łączny udział województw: kujawsko-pomorskiego, 

lubuskiego i warmińsko-mazurskiego w tworzeniu PKB wynosił 9,8%, w tym  województwa 

lubuskiego – 2,3%, a województwa warmińsko-mazurskiego 2,8%43. 

Tabela 3.19 
PKB na 1 mieszkańca w regionie MDW E-70 (tys. zł/mieszkańca)  

                     
                   Województwa 
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2000 15,2 19,3 17,8 20,7 17,5 19,5 

2001 15,5 20,0 18,7 21,6 18,0 20,4 

2002 16,1 21,1 19,3 21,9 18,6 21,1 

2003 17,4 21,7 19,8 23,1 19,1 22,0 

2004 18,8 23,6 21,6 26,0 21,6 24,2 

2005 19,7 25,3 22,5 27,5 23,2 25,8 

2006 21,0 27,3 24,3 29,3 24,7 27,8 

2007 23,0 30,4 26,8 32,3 27,3 30,9 

2008 24,8 31,7 28,9 34,9 28,7 33,5 

PKB na 1 mieszkańca przeciętnie w całym regionie 2008 r.  – 29,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne (stat.gov.pl). 

     

W badanym regionie średni poziom PKB na mieszkańca jest wyższy od średniej 

krajowej jedynie w województwie wielkopolskim, w którym PKB na mieszkańca 2008 roku 

wynosił 34,9 tys. zł i stanowił 104,3% średniej krajowej (rys. 3.17).     

Wszystkie badane województwa w latach 2005–2008 odnotowały niższe tempo 

wzrostu PKB na 1 mieszkańca w porównaniu z pozostałymi regionami Polski i w efekcie 

                                                 
43

 Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w 2008 r. GUS, Warszawa (stat.gov.pl). 
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pogłębiły dystans rozwojowy w odniesieniu do pozostałych regionów (zjawisko polaryzacji) . 

Jak wynika z rys.3.17, PKB na 1 mieszkańca w 2008 roku we wszystkich województwach 

regionu drogi wodnej E-70 był niższy od średniej krajowej w większym stopniu aniżeli w 2005 

roku.  

 

Rys. 3.17. PKB na 1 mieszkańca w regionie drogi wodnej E-70 (Polska =100) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne (www.stat.gov.pl). 

 

Zjawiska polaryzacji w rozwoju gospodarczym badanego regionu nie obserwuje się 

natomiast przyjmując za punkt odniesienia średnią wielkość PKB na 1 mieszkańca w krajach 

Unii Europejskiej. W latach 2004–2007 we wszystkich województwach badanego regionu 

zwiększył PKB na 1 mieszkańca w stosunku do średniej unijnej. Zjawisko to jest wyrazem 

konwergencji realnej, to jednak, jak wynika z rys. 3.18, w takich województwach jak: 

kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie PKB na mieszkańca nie stanowi nawet 

50% średniej dla krajów UE-27.    

 
 

Rys. 3.18. PKB na 1 mieszkańca w relacji do średniej UE (według parytetu siły nabywczej walut) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat. Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że w świetle przedstawionych kryteriów oceny 

potencjału gospodarczego regionów największe zdolności rozwojowe w regionie drogi 

wodnej E-70 wykazują następujące województwa: wielkopolskie i pomorskie (tabela 3.20). 

Słabszym potencjałem gospodarczym charakteryzują się natomiast województwa: 

warmińsko-mazurskie oraz kujawsko-pomorskie. 

 
Tabela 3.20 

Identyfikacja województw w regionie drogi wodnej E-70 wykazujących silny i słaby potencjał gospodarczy 
 

Kryterium oceny 
Ranking województw 

wykazujących silny potencjał 
gospodarczy  

Ranking województw 
wykazujących słabszy potencjał 

gospodarczy  

Intensywność lokalizacji podmiotów 
gospodarczych (liczba podmiotów 
przypadających na 10 tys. mieszkańców  

pomorskie, wielkopolskie, 
lubuskie 

warmińsko-mazurskie, 
kujawsko-pomorskie 

Intensywność lokalizacji podmiotów 
gospodarczych z udziałem kapitału 
zagranicznego  (liczba podmiotów 
przypadających na 100 tys. 
mieszkańców). 

lubuskie, pomorskie, 
wielkopolskie 

warmińsko-mazurskie, 
kujawsko-pomorskie 

Produkcja sprzedana przemysłu ogółem 
na 1 mieszkańca   

wielkopolskie, pomorskie, 
lubuskie 

warmińsko-mazurskie, 
kujawsko-pomorskie 

Produkcja sprzedana przemysłu na 1 
mieszkańca  w odniesieniu do podmiotów 
o zatrudnieniu powyżej 9 osób  

wielkopolskie, pomorskie, 
lubuskie 

kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie  

Sprzedaż produkcji budowlano-
montażowej na 1 mieszkańca 

pomorskie, wielkopolskie warmińsko-mazurskie, 
kujawsko-pomorskie lubuskie 

Nakłady inwestycyjne na  1 mieszkańca pomorskie, wielkopolskie, 
kujawsko-pomorskie 

warmińsko-mazurskie, lubuskie 

PKB na 1 mieszkańca w relacji do 
średniej krajowej 

wielkopolskie, pomorskie warmińsko-mazurskie, lubuskie, 
kujawsko-pomorskie 

PKB na 1 mieszkańca w relacji do 
średniej UE-27 

wielkopolskie, pomorskie warmińsko-mazurskie, 
kujawsko-pomorskie, lubuskie 

Źródło: Opracowanie własne  

Jednym z czynników warunkujących zwiększenie potencjału gospodarczego, a w 

efekcie przyspieszenie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w badanym regionie 

jest wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego, w tym również zdolności przepustowych 

śródlądowych dróg wodnych. Słabości w infrastrukturze ograniczają bowiem skuteczną 

realizację potrzeb przewozowych, a tym samym są jedną z podstawowych barier rozwoju 

gospodarczego regionu. 
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3.3. Infrastruktura transportowa w regionie  MDW E-70 

 
Przebieg podstawowych arterii komunikacyjnych, w tym układ połączeń drogowych, 

układ linii kolejowych oraz perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej zostały 

przedstawione w dokumencie „Strategia programowa rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej 

relacji wschód zachód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, 

Wisła, Nogat, Szkarpawa, oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie 

Polski)”. Dlatego też w opracowaniu „Badania popytu na przewozy ładunków i pasażerów 

drogą wodną E-70” podjęte zostało przede wszystkim zagadnienie oceny zasobów 

ilościowych infrastruktury transportowej i jej jakości z punktu widzenia obsługi potrzeb 

transportowych związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu. 

 

3.3.1. Infrastruktura drogowa 

 

W województwach w regionie drogi wodnej E-70  podstawowy układ sieci drogowej 

tworzą przede wszystkim publiczne drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe  o łącznej 

długości 53 780,3 km, z czego 10,9% stanowią drogi krajowe, 18,2% drogi wojewódzkie i 

70,9% drogi powiatowe. Na województwo wielkopolskie przypada 31,3% dróg układu 

podstawowego całego badanego regionu, na województwo warmińsko-mazurskie – 21,9%,  

województwo kujawsko-pomorskie – 18,4%, województwo pomorskie – 16,1%, a na 

województwo lubuskie –12,4%44.  

O funkcjonalności sieci transportowej decyduje przede wszystkim zakres 

gwarantowanej dostępności transportowej regionu. Dostępność transportowa całego 

regionu, mierzona gęstością publicznej sieci drogowej, jest relatywnie niska (tabela 3.21).  

Podczas gdy przeciętnie w kraju gęstość dróg publicznych szacowana jest na poziomie 

129,9 km na 100 km2, to w całym badanym regionie gęstość ta kształtuje się na wyraźnie 

niższym poziomie  – 119,5 km na 100 km2, przy jednoczesnym znacznym zróżnicowaniu 

dostępności komunikacyjnej poszczególnych województw badanego regionu.  

Jak wynika z tabeli 3.21, niższą od przeciętnej krajowej gęstością dróg publicznych 

(129,9 km na 100 km2) charakteryzują się województwa: warmińsko-mazurskie (93,4 km na 

100 km2), lubuskie (94,5 na 100 km2) oraz pomorskie (122,0 km na 100 km2). W latach 

2000–2010 nie nastąpiły istotne zmiany w poprawie poziomu dostępności transportowej, pod 

względem gęstości dróg publicznych, w województwach  warmińsko-mazurskim i lubuskim. 

Wyraźniejsza poprawa pod tym względem zaobserwowana została natomiast w 

województwie kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim.    

                                                 
44

 Transport wyniki działalności w 2010 r. GUS, Warszawa 2011. 
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Tabela 3.21 
Gęstość dróg publicznych  w regionie MDW E-70 (km/100 km

2
) 
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2000 89,3 111,0 129,4 123,4 91,4 119,3 

2001 90,5 115,9 131,7 124,4 91,4 120,8 

2002 91,3 107,1 133,9 125,4 91,4 119,0 

2003 88,8 107,7 134,4 131,4 92,1 120,7 

2004 89,3 109,9 136,1 132,4 92,9 121,4 

2005 89,3 108,8 138,9 133,1 93,6 122,2 

2006 89,7 108,8 138,9 133,4 93,6 122,3 

2008 89,1 108,7 139,9 135,3 94,8 122,6 

2009 89,1 109,6 141,1 134,4 92,2 123,1 

2010 93,4 122,0 147,3 135,0 94,5 129,9 

Przeciętnie w regionie MDW E-70 w 2010 r. – 114,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności. GUS, Warszawa (stat.gov.pl). 

 

Zróżnicowanie w dostępności transportowej regionu jeszcze bardziej się uwidocznia 

pod względem gęstości dróg o nawierzchni twardej i dróg o nawierzchni twardej ulepszonej. 

Jak wynika z tabel 3.22 i 3.23, jedynie województwo wielkopolskie charakteryzuje się wyższą 

gęstością dróg o nawierzchni twardej (90,3 km na 100 km2) i nawierzchni twardej ulepszonej 

(81,7 km na 100 km2) aniżeli przeciętna w kraju, która w odniesieniu do dróg o nawierzchni 

twardej wynosi  87,6 km na 100 km2, a w odniesieniu do dróg o nawierzchni twardej 

ulepszonej – 79,9 km na 100 km2. Jednocześnie województwa warmińsko – mazurskie, 

pomorskie i lubuskie charakteryzują się niższą dostępnością komunikacyjną pod względem 

analizowanych kategorii dróg, aniżeli przeciętna dla całego regionu.  

 

Tabela 3.22 
Gęstość dróg o nawierzchni twardej w regionie MDW E-70 (km/100 km

2
) 
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2000 50,6 63,0 76,6 79,4 58,4 79,9 

2001 53,8 61,3 79,2 79,0 56,4 79,4 

2002 53,5 62,3 77,9 80,6 55,9 80,0 

2003 50,5 61,9 75,7 81,8 56,4 79,6 

2004 50,8 63,3 76,7 83,2 57,1 80,7 

2005 51,1 62,9 78,5 84,2 57,6 81,2 

2006 50,5 63,3 78,9 85,1 57,8 81,7 

2007 50,9 64,1 80,1 86,5 59,2 82,8 

2008 51,0 64,6 81,3 87,9 58,2 83,5 

2009 51,6 64,6 84,2 89,8 58,9 86,0 

2010 52,3 66,8 87,0 90,3 58,4 87,6 

Przeciętnie w regionie MDW E-70 w 2010 r. – 67,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności. GUS, Warszawa (stat.gov.pl). 
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W latach 2000–2010 we wszystkich województwach badanego regionu poprawiła się 

gęstość dróg o nawierzchni twardej i twardej ulepszonej. Tendencja ta jest wyrazem 

pozytywnych zmian jakościowych w dostępności komunikacyjnej badanych województw, 

niemniej jednak zmiany te są nie tyle wynikiem budowy infrastruktury drogowej o 

podwyższonych standardach technicznych, co efektem przystosowania istniejącej 

infrastruktury do standardów dróg o nawierzchni twardej i twardej ulepszonej. 

 

Tabela 3.23 
Gęstość dróg o nawierzchni twardej ulepszonej w regionie MDW E-70 (km/100 km

2
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2000 43,0 56,0 63,3 66,6 45,0 65,7 

2001 47,1 56,0 63,9 69,9 48,6 67,9 

2002 49,6 57,7 68,9 70,2 47,9 70,5 

2003 46,7 57,1 66,7 71,6 49,3 70,3 

2004 47,1 58,8 67,2 73,6 49,3 71,8 

2005 47,5 58,2 67,8 74,9 50,0 72,7 

2006 47,1 58,8 68,2 75,9 50,0 73,4 

2007 47,5 59,2 69,2 77,5 51,7 74,6 

2008 47,6 59,7 70,7 78,8 51,0 74,4 

2009 48,2 60,2 74,6 81,7 51,9 78,4 

2010 48,5 62,0 76,5 82,5 52,0 79,9 

Przeciętnie w regionie MDW E-70 w 2010 r. – 61,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności. GUS, Warszawa (stat.gov.pl). 

 

Tak więc mimo, że cały region związany z drogą wodną E-70, jest korzystnie 

położony na skrzyżowaniu dwóch korytarzy transportowych (II i VI korytarz transportowy), 

istniejąca infrastruktura drogowa nie zapewnia odpowiedniej dostępności 

komunikacyjnej i w efekcie nie pozwala na pełne wykorzystanie tego położenia jako 

czynnika rozwoju i niekorzystnie oddziałuje na atrakcyjność inwestycyjną regionu. 

Szczególny problem badanego regionu (podobnie jak w skali całego kraju) stanowi 

szczupła sieć dróg o najwyższym standardzie technicznym, tj. autostrad i dróg 

ekspresowych, przy czym układ podstawowy sieci drogowej województwa lubuskiego i 

warmińsko – mazurskiego pozbawiony jest autostrad.  

Jak wynika z tabeli 3.24, relatywnie większym potencjałem infrastrukturalnym w tym 

zakresie dysponuje jedynie województwo wielkopolskie, na które przypada, według stanu na 

2009 roku, 195,1 km autostrad i 29,6 km dróg ekspresowych. Mimo to gęstość dróg tych 

kategorii w tym województwie jest wyraźnie niższa aniżeli w krajach UE. Podczas gdy w 

krajach UE-27 przeciętnie na 1000 km2 powierzchni przypada 15,1 km autostrad, a w krajach 

UE -15 wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi 18,7 km autostrad, to w województwie 

wielkopolskim uwzględniając zarówno autostrady jak i drogi ekspresowe gęstość ta kształtuje 

się na poziomie 7,9 km na 1000 km2.    
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Autostrady i drogi ekspresowe bezpośrednio decydują o powiązaniach krajowych i 

międzynarodowych, a także w znacznym stopniu decydują o atrakcyjności inwestycyjnej 

regionu. Braki w tym zakresie stanowią więc barierę w efektywnym zaspokajaniu 

potrzeb przewozowych związanych z współpracą międzyregionalną, a także nie 

sprzyjają lokalizacji przedsiębiorstw będących potencjalnymi generatorami potrzeb 

transportowych. 

Tabela 3.24 
Długość autostrad i dróg ekspresowych w regionie MDW E-70 (km) 
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2000 3 39 13 48 18 551 

2001 196,4 33,6 23 59 18 799,5 

2002 2,6 38,7 23 56 17,5 630,6 

2003 2,6 38,7 23 56 17,5 631,6 

2004 2,6 38,7 23 160,3 17,5 785,7 

2005 2,6 38,7 35,4 162,8 17,5 810,7 

2006 2,6 38,7 35,4 207,8 17,5 960,2 

2007 5,6 38,7 35,4 207,9 27,9 992,4 

2008 55,7 104,0 58,6 209,9 43,6 1216,8 

2009 57,7 104,0 68,5 224,7 43,6 1370,9 

2010 57,7 120,2 68,5 237,4 59,4 1532,1 

Ogółem w regionie MDW E-70  w 2010 r. — 543,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności. GUS, Warszawa (stat.gov.pl). 

 
Dlatego też poprawa powiązań ponadregionalnych badanego regionu, m.in. poprzez 

transportowe zagospodarowanie drogi wodnej E-70 może przyczynić się do wzrostu 

efektywności współpracy między regionami, a także do wygenerowania dodatkowego popytu 

na przewozy w związku z poprawą atrakcyjności lokalizacyjnej województw funkcjonalnie 

związanych z drogą wodną E-70.     

Istotny wpływ na jakość obsługi popytu na przewozy transportem drogowym w 

obrębie drogi wodnej E-70 ma niezadowalający stan techniczny dróg oraz obiektów 

inżynieryjnych (wiadukty, mosty). W szczególności w województwie kujawsko-pomorskim, 

warmińsko-mazurskim i wielkopolskim wskutek nie przystosowania infrastruktury drogowej 

do obciążeń pojazdów, intensywnej eksploatacji infrastruktury, zaległości w planowanych 

remontach, nawierzchnia dróg krajowych jest w znacznie gorszym stanie technicznym, 

aniżeli przeciętnie w kraju. Podobna ocena stanu dotyczy dróg wojewódzkich,  powiatowych i 

gminnych. Niska jakość infrastruktury drogowej nie sprzyja w efekcie  wewnątrzregionalnej  

spójności transportowej całego regionu. 

Jak wynika z rys. 3.19, podczas gdy w kraju 18,9% dróg krajowych, według systemu 

oceny stanu nawierzchni (SOSN) jest w stanie złym i w związku z tym wymaga  pilnej 

modernizacji lub wzmocnienia nawierzchni, to w województwie kujawsko-pomorskim 

potrzeby te dotyczą 29% dróg krajowych, w województwie warmińsko-mazurskim – 22% 
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dróg krajowych, a w województwie wielkopolskim 26% dróg krajowych. Relatywnie w 

lepszym stanie technicznym są drogi krajowe województwa lubuskiego, w odniesieniu do 

którego 64% dróg krajowych jest oceniana jako doba, a 14% jako zła.    

 
 

Rys. 3.19. Udział dróg krajowych o dobrym i złym stanie nawierzchni w ogólnej długości dróg krajowych w 
regionie drogi wodnej E-70 (%) w 2009 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych. 
GDDKiA (www.gddkia.gov.pl). 

 
Na stan techniczny infrastruktury drogowej istotny wpływ ma obserwowany w  Polsce 

wzrost natężenia ruchu drogowego oraz jego struktura. Polska pod względem wolumenu 

przewozów transportem drogowym znajduje się na trzecim miejscu w grupie krajów UE-27, 

za Niemcami, Hiszpanią i Włochami. Pod względem dynamiki przewozów w ostatnich latach 

Polskę wyprzedzają jedynie takie kraje, jak: Słowenia, Luksemburg i Estonia45.   

Na wzrost obciążenia infrastruktury drogowej wskazują także wyniki badań dotyczące 

pomiaru ruchu drogowego. Jak wynika z przeprowadzonego w 2010 r. Generalnego Pomiaru 

Ruchu na drogach krajowych (rys.3.20) w badanym regionie w największym stopniu 

średniodobowy ruch pojazdów wzrósł w województwie pomorskim. W porównaniu z 2005 r. 

natężenie ruchu wszystkich pojazdów silnikowych korzystających z dróg krajowych w 

województwie pomorskim wzrosło o 31%, podczas gdy średnio w kraju wzrost ten wynosił 

22%. 

Znacznie bardziej wzrosła natomiast intensywność  wykorzystania w badanym 

regionie dróg wojewódzkich.  Jak wynika z rys. 3.20, jedynie w województwie lubuskim 

dynamika natężenia ruchu na drogach wojewódzkich w latach 2005–2010 była niższa aniżeli 

średnio w kraju. 

Jak wspomniano, istotny wpływ na sytuację w drogownictwie ma także struktura 

ruchu drogowego, który w dużym stopniu związany jest z eksploatacją samochodów 

wysokotonażowych. W okresie 2005–-2010 rozwój ruchu poszczególnych kategorii pojazdów 

                                                 
45

 EU energy and transport in figures. Statistical Pocketbook 2010. Publications Office o the European Union, 

Luxemburg 2010, s. 112. 
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był bardzo zróżnicowany. Największy wzrost ruchu w Polsce, odnotowany został w 

odniesieniu do pojazdów ciężarowych z przyczepami i ciągników siodłowych z naczepami 

(ok. 43%). W tym samym okresie ruch samochodów ciężarowych bez przyczep uległ 

zmniejszeniu o 2%, co zdecydowało, że ruch samochodów ciężarowych ogółem zwiększył 

się w ciągu ostatnich 5 lat o ok. 29%46. 

 
 

Rys.3. 20. Wzrost ruchu drogowego na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w 2010 roku  w regionie drogi wodnej 
E-70 (2005=100) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Opoczyński: Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach 
wojewódzkich w 2010 roku GDDKiA (www.gddkia.gov.pl);K. Opoczyński: Synteza wyników GPR 2010. GDDKiA 

(www.gddkia.gov.pl). 

 
Tendencja ta nie znajduje natomiast odpowiedniego odzwierciedlenia w tempie i 

strukturze inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych. Zdecydowana większość środków 

na inwestycje drogowe w Polsce przeznaczana jest na drogi krajowe47. Tymczasem, jak 

już wspomniano największy przyrost ruchu w badanym regionie związany jest z drogami 

wojewódzkim, które są w dużo gorszym stanie technicznym niż drogi krajowe. 

W świetle przedstawionych  uwarunkowań infrastruktura drogowa nie stanowi 

istotnego impulsu dla rozwoju badanego regionu. Z badań Światowego Forum 

Ekonomicznego wynika bowiem, że infrastruktura drogowa w Polsce w rankingu światowym 

w 2006 roku zajmowała 67 pozycję a w 2010 roku była to pozycja 131. Jakość infrastruktury 

drogowej w Polsce w 2006 roku była oceniona o 1,1 punktu niżej niż przeciętna dla krajów 

UE-27, a w 2010 roku — niżej o 2,0 punkty od przeciętnej unijnej (tabela 3.25). Świadczy to 

o powiększaniu się dystansu pomiędzy rozwojem sieci drogowej w Polsce a krajami UE. 

Obecnie niższą od Polski jakością infrastruktury drogowej charakteryzuje się jedynie Bułgaria 

i Rumunia. 

 

 

                                                 
46

 K. Opoczyński: Synteza wyników GPR 2010. GDDKiA (www.gddkia.gov.pl). 
47

 W Polsce w 2009 r. na drogi krajowe (18,5 tys. km) wydatkowano ok. 18,5 mld zł, a na drogi lokalne: 
wojewódzkie, powiatowe, gminne (364,5 tys. km) – ok. 15 mld zł.  
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Tabela 3.25 
Poziom rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce z perspektywy badań Światowego Forum Ekonomicznego 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Miejsce w rankingu 
światowym  

67 98 127 127 131 

Miejsce w rankingu  
UE-27 

24 25 26 26 25 

Ocena punktowa w skali 
od 1 do 7 

3,2 2,6 1,9 2,1 2,2 

Średnia liczba punktów 
dla UE-27 

4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 

Odchylenie od średniej 
UE-27 

-1,1 -1,6 -2,1 -2,0 -2,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. 

 

Niska jakość infrastruktury drogowej, a ponadto niewystarczająca przepustowość 

niektórych odcinków dróg oraz brak tras obwodowych dla ruchu tranzytowego, w warunkach 

dynamicznego wzrostu przewozów towarowych, rozwoju motoryzacji indywidualnej powodują 

obniżanie płynności ruchu, spadek przepustowości dróg i narastanie problemów 

wynikających z kongestii transportowej. Z punktu widzenia obsługi popytu na przewozy 

skutkiem tych zjawisk jest m.in. większa zawodność przewozów pod względem terminowości 

dostaw oraz wydłużony czas dostawy (podróży).  

 

3.3.2. Infrastruktura kolejowa 

Zmniejszanie się rentowności przewozów towarowych i pasażerskich powoduje, że w 

eksploatacji pozostaje coraz krótsza sieć kolejowa. W 2010 roku długość eksploatowanych 

normalnotorowych linii kolejowych w województwach regionu drogi wodnej E-70 obejmowała 

6720 km i w porównaniu z 2000 roku była krótsza o 1148 km. W badanym okresie w 

największym stopniu długość normalnotorowej sieci kolejowej zmniejszyła się w 

województwach: lubuskim (o 20,1%), warmińsko-mazurskim (o 16,8%) i pomorskim (o 

16,7%).   

Jak wynika z tabeli 3.26, mimo zmniejszania się długości czynnych linii kolejowych 

dostępność transportowa całego regionu, mierzona poziomem gęstości sieci kolejowej, nie 

odbiega od średniego poziomu w kraju (6,5 km na 100 km2), a jednocześnie jest wyższa od 

przeciętnej dla krajów UE48, która w odniesieniu do krajów UE-27 wynosi 4,9 km na 100 km2, 

a krajów UE-15 – 4,7 km na 100 km2. Relatywnie wysoką dostępnością transportową 

mierzoną gęstością sieci kolejowej charakteryzują się województwa: kujawsko-pomorskie 

(7,0 km na 100 km2), wielkopolskie (7,1 km na 100 km2), lubuskie (6,9 km na 100 km2) i 

pomorskie (6,8 km na 100 km2). Mimo że w badanym regionie sieć kolejowa wykazuje 

znaczny potencjał ilościowy, to potencjał jakościowy sieci kolejowej jest relatywnie słaby. 

Świadczy o tym stosunkowo niski stopień elektryfikacji sieci i niewielki udział linii dwu- i 

                                                 
48

 Obliczenia własne na podstawie: EU energy and transport in figures. Statistical Pocketbook 2010. Publications 

Office o the European Union, Luxemburg 2010, s. 11, 149. 
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więcejtorowych w ogólnej długości linii normalnotorowych.  Podczas gdy średnio w kraju linie 

zelektryfikowane stanowią 59,3% linii normalnotorowych,  w krajach UE-27 – 51,9%, a w 

krajach UE-15 – 55,1%49, to w województwach związanych z drogą wodną E-70 wskaźnik 

ten przeciętnie w 2010 r. wynosił 41,7% (tabela 3.27).  

 

Tabela 3.26 
Gęstość eksploatowanej sieci kolejowej w regionie MDW E-70 (km/100 km

2
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        Lata W

a
rm

iń
s
k
o

-

m
a

z
u

rs
k
ie

 

P
o

m
o

rs
k
ie

 

K
u

ja
w

s
k
o

-

p
o

m
o

rs
k
ie

 

W
ie

lk
o

p
o

ls
k
ie

 

L
u

b
u
s
k
ie

 

P
o

ls
k

a
 

o
g

ó
łe

m
 

2000 6,2 8,1 8,8 8,5 8,7 7,2 

2001 5,7 7,4 7,9 7,6 6,5 6,8 

2002 5,5 7,6 7,5 7,2 6,5 6,7 

2003 5,5 7,2 7,3 7,2 6,5 6,6 

2004 5,0 7,2 7,4 7,2 7,2 6,5 

2005 5,0 6,9 7,4 6,9 7,0 6,5 

2006 5,0 6,9 7,4 6,9 6,6 6,5 

2007 5,0 6,8 7,3 6,9 6,8 6,4 

2008 5,0 6,8 7,2 6,9 6,9 6,5 

2009 5,0 6,7 7,2 7,1 6,9 6,5 

2010 5,0 6,8 7,0 7,1 6,9 6,5 

Średnia gęstość eksploatowanej sieci kolejowej w regionie MDW E-70 w 2010 r. – 6,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności. GUS, Warszawa (stat.gov.pl). 

 

 

Tabela 3.27 
Udział linii zelektryfikowanych w ogólnej długości linii normalnotorowych w regionie MDW E-70 (%)  

                     
                  Województwa 
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2000 33,1 23,3 38,7 54,2 28,6 54,8 

2001 36,4 33,8 43,8 60,9 37,8 59,4 

2002 37,0 33,0 44,3 61,0 37,0 58,9 

2003 37,2 34,7 45,2 62,1 36,1 59,8 

2004 40,5 35,9 44,3 62,3 34,7 60,4 

2005 40,5 35,8 44,3 64,8 33,4 59,9 

2006 40,7 36,2 44,3 63,3 35,4 60,1 

2007 40,7 36,7 44,9 64,0 33,8 60,1 

2008 40,7 36,9 43,2 63,8 33,8 59,6 

2009 40,8 37,0 43,3 62,2 34,3 59,3 

2010 40,5 36,7 44,7 61,6 34,0 59,3 

Średni poziom elektryfikacji sieci w regionie MDW E-70  w 2010 r. – 41,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności. GUS, Warszawa (stat.gov.pl). 

 

Najsłabsze pod tym względem są województwa: lubuskie i pomorskie, w których 

wskaźnik zelektryfikowania sieci wynosi odpowiednio 34,0% i 36,7%. Korzystniej pod 
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 EU energy and transport in figures. Statistical Pocketbook 2010. Publications Office o the European Union, 

Luxemburg 2010, s. 149. 
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względem poziomu elektryfikacji sieci prezentuje się jedynie województwo wielkopolskie, w 

którym wskaźnik ten wynosi 61,6%.  

Jednym z podstawowych czynników umożliwiających wzrost przepustowości sieci 

kolejowej jest budowa linii wielotorowych. Pod względem  udział linii dwu- i więcejtorowych w 

ogólnej sieci normalnotorowej region drogi wodnej E-70 wykazuje cechy słabego potencjału 

infrastrukturalnego. W regionie tym wskaźnik te wynosi przeciętnie 35,8%, podczas gdy 

średnio w Polsce 43,3%. Jak wynika z tabeli 3.28, jedynie województwo wielkopolskie 

charakteryzuje się wyższym od średniej krajowej wskaźnikiem udziału linii dwu- i 

więcejtorowych. W pozostałych województwach badanego regionu wskaźniki te są niższe, 

przy czym najsłabiej pod tym względem, prezentuje się województwo warmińsko-mazurskie 

(24,8%) i województwo  pomorskie (podobnie jak w przypadku poziomu elektryfikacji sieci), 

w którym wskaźnik ten nie przekracza 30%.    

Tabela 3.28 

Udział linii dwu- i więcejtorowych w ogólnej długości linii normalnotorowych w regionie drogi wodnej E-70 (%)  
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2000 20,6 25,4 38,0 50,1 33,2 40,6 

2001 22,7 22,9 43,1 57,2 44,0 43,6 

2002 22,7 26,6 42,1 57,4 44,0 43,2 

2003 22,7 28,2 43,1 57,1 44,0 43,8 

2004 24,9 28,4 42,2 57,4 41,6 44,2 

2005 24,9 29,5 41,7 59,1 40,0 41,1 

2006 24,9 29,5 42,2 59,0 42,4 44,3 

2007 25,0 30,0 43,2 58,4 41,3 44,2 

2008 25,0 28,8 41,2 58,7 41,9 43,7 

2009 24,9 29,5 41,3 57,0 41,9 43,3 

Średni poziom elektryfikacji sieci w regionie drogi wodnej E-70  2009 r. – 35,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności. GUS, Warszawa (stat.gov.pl) 

 

W następstwie długoletnich zaległości inwestycyjnych poważny problem stanowi zły 

stan techniczny obiektów inżynierskich, duże zaległości w naprawach podtorza, brak 

nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem. Ogólny stan techniczny eksploatowanej sieci 

kolejowej w badanym regionie jest zły i obecnie tylko niektóre odcinki linii są w dobrym stanie 

technicznym (linia E-20, niektóre odcinki linii E-65). Pozostała część linii kolejowych w 

regionie wymaga natomiast gruntownej modernizacji. Zły stan techniczny infrastruktury 

kolejowej przyczynia się w konsekwencji do wprowadzenia znacznych ograniczeń prędkości 

na niektórych odcinkach. To z kolei powoduje wydłużenie czasu przewozu,  który często jest 

niekonkurencyjny w stosunku do transportu drogowego. Obecny stan infrastruktury kolejowej 

w badanym regionie nie sprzyja więc pozytywnemu postrzeganiu regionalnego transportu 

kolejowego. 
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3.3.3. Porty morskie  

 

Podstawowe znaczenie dla gospodarki narodowej w Polsce mają porty morskie  w 

Gdańsku i Gdyni oraz zespół portów Szczecin-Świnoujście. Korzystna lokalizacja tych 

portów powoduje, że są one predestynowane do pełnienia funkcji węzłowych autostrad 

morskich. Porty morskie województwa pomorskiego w Gdańsku i Gdyni bezpośrednio są 

powiązane z drogą wodną E-70 i mają decydujące znaczenie w procesie kształtowania 

popytu na przewozy żeglugą śródlądową w obsłudze zapleczowej portów morskich.  

Natomiast zespół portów ujścia Odry - Szczecin-Świnoujście odgrywa pośrednią rolę w 

kształtowaniu popytu na przewozy analizowaną drogą wodną. Ponadto w regionie drogi 

wodnej E-70 stosunkowo ważnym węzłem transportu morskiego i transportu wodnego 

śródlądowego jest port w  Elblągu nad Zalewem Wiślanym. 

 

3.3.4. Porty lotnicze 

 

Powiązania komunikacyjne regionu drogi wodnej E-70 z otoczeniem krajowym i 

międzynarodowym umożliwiają przede wszystkim porty lotnicze: 

 Gdańsk-Rębiechowo (odległość od miasta – 9 km),  

 Bydgoszcz-Szwederowo (odległość od miasta – 3 km),  

 Poznań-Ławica (odległość od miasta – 5 km), 

 Zielona Góra-Babimost (odległość od miasta 34 km).  

Spośród wymienionych portów lotniczych rozkładowe i nierozkładowe loty, zarówno w  

komunikacji krajowej jak i międzynarodowej, wykonywane są tylko w portach lotniczych: 

Gdańsk-Rębiechowo, Bydgoszcz-Szwederowo oraz Poznaniu-Ławica. Port w Zielonej Górze 

nie zapewnia natomiast połączeń międzynarodowych w ruchu regularnym. Oznacza to, że 

relatywnie dogodny dostęp do infrastruktury lotniczej mają mieszkańcy województw: 

pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Niemniej jednak istotną 

słabością portów lotniczych w badanym regionie, podobnie jak w Polsce, jest brak 

odpowiednich powiązań portów lotniczych z infrastrukturą drogową i kolejową.  

Z dostępu do krajowej infrastruktury lotniczej w znacznym stopniu wyłączony jest 

obszar województwa warmińsko-mazurskiego, na którym zlokalizowany jest drugorzędny 

regionalny port lotniczy w Szymanach k/Szczytna, na którym odprawiane są tylko loty 

czarterowe.  

Podsumowując, braki w infrastrukturze transportowej oraz niska jej jakość w regionie 

drogi wodnej E-70 nie zapewniają właściwej obsługi przewozów towarowych i pasażerskich, 

a także negatywnie wpływają na jakość życia mieszkańców. Występujące utrudnienia 

infrastrukturalne powodują wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
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obniżenie efektywności gospodarowania i spadek  konkurencyjności firm zlokalizowanych  w 

regionie oraz nie sprzyjają poprawie atrakcyjności regionu dla inwestorów krajowych i 

zagranicznych.   

 

3.3.5. Struktura systemu transportowego w regionie  

 
Przewozy kolejowe, mimo zalet tej gałęzi transportu nie stanowią w badanym regionie 

dostatecznie konkurencyjnej oferty przewozowej pod względem ceny, czasu i komfortu 

podróży. System transportowy w regionie drogi wodnej E-70 został zdominowany przez 

transport drogowy, jak wynika bowiem z badania ankietowego z tej gałęzi korzysta 94% 

badanych przedsiębiorstw, przy czym gałąź ta przeciętnie obsługuje 70,2% transportowych 

tych firm (załącznik). Poziom jakościowy usług transportowych tej gałęzi wykazuje znaczną 

zawodność ze względu na istniejące zaniedbania  w rozwoju infrastruktury drogowej.  

Przewozy transportem drogowym w relacjach z innymi województwami i z zagranicą, 

jak wynika z badania reprezentacyjnego50 (tabela 3.29), w regionie drogi wodnej E-70 w 

2010 r. wynosiły 96,4 mln ton (ładunki nadane do przewozu) i 99,1 mln ton (ładunki 

odebrane). Przewozy w tych relacjach stanowią od 32,2% ogółu przewozów w województwie 

warmińsko-mazurskim  do 54,24% w województwie lubuskim (tabela 3.30). Przewozy te w 

części pokrywają się ze sferą zastosowania transportu wodnego śródlądowego. Stąd też 

przy założeniu, że osiągnięte zostałyby sprzyjające warunki nawigacyjne na drodze wodnej 

E-70, popyt na przewozy w relacjach między województwami i z zagranicą  byłyby w części 

przeniesiony z transportu drogowego na żeglugę śródlądową.     

Tabela 3.29 
Przewozy transportem drogowym według kierunków przewozu w regionie  MDW E-70 w 2010 r.  (w tys. ton) 

                   Relacje  
                
przewozowe 
 
Województwa 

Ładunki nadane do przewozu Ładunki odebrane 

Wewnątrz 
województwa 

Do innych 
województw i za 
granicę 

Wewnątrz 
województwa 

Z innych województw i 
za granicę 

Warmińsko-
mazurskie 

53869 
16232 

53869 
11069 

Pomorskie 59777 14753 59777 16240 

Kujawsko-pomorskie 51689 21795 51689 21135 

Wielkopolskie 72757 28751 72757 36036 

Lubuskie 39921 14842 39921 14619 

Ogółem w regionie 278013 96373 278013 99099 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport Wyniki Działalności w 2010 r. GUS, Warszawa 2011. 
 
 
 

                                                 
50

 Badanie zostało prowadzone przez GUS metodą reprezentacyjną zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (Dz. 
Urz. WE L 163 z 06.06.1998 r.). Obserwacją statystyczną zostały objęte samochody ciężarowe (o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony) i ciągniki siodłowe w wieku do 25 lat (zarejestrowane na terenie wszystkich 
województw). W 2009 r. do próby wylosowano ogółem 49,0 tys. pojazdów (31,5 tys. pojazdów ciężarowych i 17,5 
tys. ciągników siodłowych). Próba ta stanowiła 8% ogólnej liczby pojazdów samochodowych i ciągników 
zarejestrowanych według stanu w dniu 31 XII 2009 r.  
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Tabela 3.30 
Struktura przewozów transportem drogowym według kierunków przewozu w regionie  MDW E-70 w 2010 r. 

 Wyszczególnienie 
 
 

Przewozy wewnątrz województwa Przewozy w relacjach z innymi 
województwami i z zagranicą 

Tys. ton Udział (%) Tys. ton Udział (%) 

Warmińsko-mazurskie 53869 19,4 27301 14,0 

Pomorskie 59777 21,5 30993 15,9 

Kujawsko-pomorskie 51689 18,6 42930 22,0 

Wielkopolskie 72757 26,2 64787 33,1 

Lubuskie 39921 14,4 29461 15,1 

Ogółem w regionie 278013 100,0 195472 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport Wyniki Działalności w 2010 r. GUS, Warszawa 2011. 

 

Transport wodny śródlądowy, mimo sprzyjających warunków naturalnych dla rozwoju 

żeglugi śródlądowej w badanym regionie, w obsłudze potrzeb transportowych ma obecnie 

jedynie znaczenie marginesowe. Jak wynika z tabeli 3.31, w latach 2006–2008 przewozy 

żeglugą śródlądową w tym regionie stanowiły w granicach od 2,0 do 3,4% przewozów 

ogółem realizowanych iw Polsce. W latach 2009–2010 r. wolumen przewozów ładunków w 

badanym regionie był relatywnie wyższy aniżeli w latach wcześniejszych i stanowił w 

granicach 9% łącznych przewozów realizowanych transportem wodnym śródlądowym w 

Polsce. Jak wynika z badania ankietowego jedynie 11,8% korzysta z transportu wodnego 

śródlądowego, a udział tej gałęzi w obsłudze potrzeb przewozowych kształtuje się na 

poziomie 1,3 % (załącznik). 

W 2010 roku przewozy żeglugą śródlądową w regionie MDW E-70 wyniosły 456 tys. 

ton i prawie wyłącznie realizowane były w relacjach krajowych na średnią odległość  4 km, co 

świadczy o tym, że w znacznym stopniu mają one charakter lokalny.       

  Tabela 3.31 

Przewozy ładunków żeglugą śródlądową w regionie MDW E-70  

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

P
rz

e
w

o
z
y
 

k
ra

jo
w

e
 tys. ton 314 354 234 281 156 527 455 

tys. tkm 7624 8186 3674 4316 2129 4646 2009 

średnia odległość 
przewozu 1 tony w km 

24 23 16 15 14 9 4 

P
rz

e
w

o
z
y
 

m
ię

d
z
y
n

a
ro

d
o

w
e
 tys. ton 60 53 22 57 9 13 1 

tys. tkm 27231 21378 6558 16486 302 3385 1408 

średnia odległość 
przewozu 1 tony w km 

454 403 298 289 34 260 - 

P
rz

e
w

o
z
y

 

o
g

ó
łe

m
 tys. ton 374 407 256 338 165 540 456 

tys. tkm 34855 29564 10232 20802 2431 8031 3417 

średnia odległość 
przewozu 1 tony w km 

93 73 40 61 15 15 7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności; Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 
2006-2009. GUS, Warszawa 2010. 
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Jak wynika z badań (tabela 3.32), największy wolumen przewozów żeglugą 

śródlądową notowany jest w województwie kujawsko-pomorskim, przy czym przewozy te 

wyłącznie realizowane są w relacjach wewnątrz województwa. Gałąź ta aktualnie nie 

uczestniczy natomiast w obsłudze potrzeb przewozowych w województwie wielkopolskim, 

pomorskim i warmińsko-mazurskim.   

Tabela 3.32 
Przewozy ładunków żeglugą śródlądową według relacji w 2010 r. w regionie MDW E-70 (tys. ton) 

               Punkty nadania w kraju 
                  i za granicą  
 
Punkty odbioru 
w kraju i za granicą 

W
a

rm
iń

s
k
o

-

m
a

z
u

rs
k
ie

 

P
o

m
o

rs
k
ie

 

K
u

ja
w

s
k
o

-

p
o

m
o

rs
k
ie

 

W
ie

lk
o

p
o

ls
k
ie

 

L
u

b
u
s
k
ie

 

M
a

z
o

w
ie

c
k
ie

 

N
ie

m
c
y
, 

H
o

la
n

d
ia

 

Warmińsko-mazurskie - - - - - - - 

Pomorskie 25 - - - - - - 

Kujawsko-pomorskie - - 420 - - - - 

Wielkopolskie - - - - - - - 

Lubuskie - - - - - - - 

Niemcy, Holandia - - - - 1 - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności 2010…  

 

    Transport wodny śródlądowy, który z natury predestynowany jest do obsługi 

przewozów na duże odległości, w przewozach między województwami i w relacjach z 

zagranicą uczestniczy jedynie w niewielkim zakresie. Przewozy w relacji z innymi 

województwami, jak wynika z tabeli 3.32,  w największym stopniu realizowane są pomiędzy 

województwem warmińsko-mazurskim a województwem pomorskim (35,0 tys. ton). W 

obsłudze potrzeb przewozowych związanych z handlem międzynarodowym, w badanym 

regionie drogi wodnej E-70, transport wodny śródlądowy w pewnym stopniu jest 

wykorzystywany w przewozach pomiędzy  województwem lubuskim a  Niemcami i Holandią.  

W 2008 roku przewozy te wynosiły 8,9 tys. ton, a w 2009 roku — 13,1 tys. ton, a w 2010 roku 

spadły do 1 tys. ton. 

Z doświadczeń europejskich wynika, że transport wodny śródlądowy jest 

szczególnie atrakcyjną gałęzią w procesie obsługi transportowej portów morskich.  

Wzrost produkcji i konsumpcji a także dynamiczny rozwój handlu zagranicznego są 

przyczyną systematycznego wzrostu znaczenia portów morskich. Jak wynika z tabeli 3.33, w 

latach 2000–2010 łączne obroty głównych portów morskich wzrosły z poziomu 44,1 do 62,8 

mln ton. 

W warunkach kształtujących się łańcuchów logistycznych o znaczeniu portów 

morskich przede wszystkim decyduje ich przystosowanie do obsługi przewozów 

kontenerowych. Jak wynika z tabeli 3.34, w 2010 roku przeładunki kontenerów porcie 

morskim Gdyni wynosiły 485,2 tys. TEU, co w porównaniu z 2000 roku oznaczało prawie 2,6-

krotny wzrost obrotów. Jeszcze większy wzrost przeładunków zaobserwowano w porcie 
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morskim w Gdańsku. W latach 2000 – 2010 obroty kontenerowe w tym porcie wzrosły ponad 

28-krotnie, a w latach 2009–2010 – ponad dwukrotnie.  

Tabela 3.33 

Przeładunki w portach morskich bezpośrednio i pośrednio związanych z drogą wodną E-70 w Polsce w mln ton 

Porty 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Dynamika zmian 

 2010/2009 (%) 

Gdynia 8,6 12,2 14,2 17,5 15,5 13,2 14,7 111,5 

Gdańsk 16,6 23,3 22,4 21,2 17,8 18,9 27,2 144,1 

Szczecin 

Świnoujście 
18,9 20,0

 
19,2 18,7 19,2 16,5 20,8 126,3 

Razem 44,1 55,6 55,8 60,0 52,5 48,6 62,8 129,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport-wyniki działalności; Polskie Porty Morskie w 2010 r. Raport 

Acta Consulting, Gdynia 2011.   

 

Tabela 3.34 

Przeładunki kontenerów w głównych portach morskich w Polsce w tys. TEU 

Porty 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dynamika  zmian 

2010/2009 (%) 

Gdynia 188,3 400,2 461,2 619,5 610,5 378,3 485,2 128,3 

Gdańsk 18,1 70,0 78,4 96,4 185,6 240,6 508,6 211,4 

Szczecin 

Świnoujście 

21,9 36,5 42,4 56,7 62,9 52,6 56,5 107,4 

Razem 228,2 506,6 582,0 772,6 859,0 671,5 1050,3 156,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport-wyniki działalności; Polskie Porty Morskie w 2010 r. Raport 

Acta Consulting, Gdynia 2011. 

 

W związku z przejściem jednego z największych przewoźników morskich — Maersk 

Line z Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego (BCT) w Gdyni na terminal DCT (Deepwater 

Container Terminal) w Gdańsku, który jako jedyny w Polsce ma możliwość przyjmowania 

statków oceanicznych, w obsłudze przewozów kontenerowych od 2009 roku podstawowe 

znaczenie ma port morski w Gdańsku. 

Sprawność obsługi kontenerów w portach morskich w Polsce w dużym stopniu zależy 

od dostępności portów od strony zaplecza. W warunkach wzrostu obrotów ładunkowych 

portów morskich istotną rolę w procesie ich obsługi zapleczowej powinien odgrywać 

transport wodny śródlądowy. Dlatego też niezbędne są jakościowe zmiany w infrastrukturze 

transportu wodnego śródlądowego, co pozwoliłyby na szerszą współpracę portów morskich z 

transportem wodnym śródlądowym. W efekcie oznaczałoby to pojawienie się realnego 

zapotrzebowania na przewozy śródlądowymi drogami wodnymi w obsłudze zapleczowej 

portów morskich. 

Z punktu widzenia kształtowania popytu na przewozy ładunków drogami 

wodnymi nie ma bezpośredniego znaczenia sfera zastosowania transportu lotniczego 

w przewozach ładunków. Przewozy ładunków transportem lotniczym dotyczą bowiem na 

ogół przesyłek kurierskich, wartościowych, przesyłek dla których duże znaczenia ma czas 

transportu. Ponadto, jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, zakres obsługi ładunków 
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w portach lotniczych w badanym regionie, podobnie jak w Polsce, nie należy do znaczących. 

Ponadto ze względu na małą podaż ładunków nie są na lotniskach w Polsce 

wykorzystywane samoloty towarowe. Taką flotą nie dysponuje nawet PLL LOT. Dlatego też 

przesyłki do - i z portów lotniczych przewożone są w lukach samolotów pasażerskich51.  

W badanym regionie największe znaczenie transportowe w obrocie towarowym ma 

port lotniczy w Gdańsku. Jak wynika z tabeli 3.35, wielkość przeładunków w tym porcie w 

2010 roku wynosiła 4,5 tys. ton i w latach 2000–2010 wzrosła 3-krotnie.  

 

Tabela 3.35 

Przeładunki ładunków w portach lotniczych  w regionie MDW E-70 w tys. ton 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ogółem w Polsce,  

w tym: 

61,2 53,8 55,6 60,0 62,5 68,6 79,1 84,4  80,5 69,3 81,0 

Gdańsk 1,5 2,0 2,2 2,7 3,1 3,5 4,0 4,8 4,6 4,0 4,5 

Poznań - 1,3 0,5 1,7 1,5 1,7 2,2 0,6 1,4 1,3 1,2 

Bydgoszcz - - - - 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 1,4 0,4 

Udział portów lotniczych w regionie MDW E-70 w przeładunkach ogółem w Polsce w 2010 r. – 7,5% 

Źródło: Opracowanie własne na postawie: Transport - wyniki działalności. 

 

Niewielka skala przeładunków w portach lotniczych w Polsce wynika przede 

wszystkim z następujących przyczyn:  

 długotrwałości odpraw portowych i procedur celnych, wynikających z częstych 

przypadków dodatkowej weryfikacji dokumentów przewozowych i  narzucanych przez 

urzędy celne rewizji; 

 znacznego poziomu opłat lotniskowych (np. na lotnisku Warszawa Okęcie tego typu 

opłaty należą do najwyższych w Europie);  

 słabości powiązań portów lotniczych z siecią dróg kołowych i kolejowych52. 

Większe znaczenie z punktu widzenia kreowania potrzeb przewozowych, w tym 

popytu na przewozy drogami wodnymi ma oferta portów lotniczych w zakresie krajowych i 

międzynarodowych połączeń komunikacyjnych w ruchu pasażerskim. Jak wynika z tabeli 

3.36, udział portów lotniczych regionu drogi wodnej E-70 w ruchu pasażerskim ogółem w 

Polsce w 2010 roku wynosił około 19,0%. Największe znaczenie w obsłudze ruchu 

pasażerskiego w badanym regionie ma port lotniczy w Gdańsku i Poznaniu. W 2010 roku 

liczba odprawianych pasażerów komunikacji krajowej i zagranicznej w tych portach wynosiła, 

odpowiednio 2,2 mln pasażerów i prawie 1,4 mln pasażerów.   

 

 

 

                                                 
51

 J. Neider: Transport w Polsce. „Logistyka‖ 2010, nr 1.  
52

 M. Stefanek: Lotnicze przewozy cargo w Polsce. „Przegląd Komunikacyjny‖ 2009, nr 4. 
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Tabela 3.36 

Ruch pasażerów w portach lotniczych  w regionie MDW E-70 w tys. pasażerów 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ogółem w 

Polsce, w  tym: 

6541,6 7066,5 8880,5 11514,1 15318,8 19127,9 20716,7 19090,7 20547,6 

Gdańsk 317,9 364,3 464,7 667,9 1249,7 1702,9 1951,1 1897,8 2214,9 

Poznań 214,9 246,6 245,7 398,1 651,9 871,0 1263,4 1242,1 1390,6 

Bydgoszcz 13,5 20,0 24,9 77,0 134,0 157,7 282,2 294,7 278,2 

Zielona Góra 7,6 7,8 4,5 1,0 8,6 6,9 5,7 3,3 4,2 

Źródło: Opracowanie własne na postawie: Transport - wyniki działalności. 

 

Dostęp do portów lotniczych jest istotnym czynnikiem, który brany jest pod uwagę 

przez inwestorów zagranicznych, których aktywność inwestycyjna jest jednym z ważnych 

elementów kreujących rozwój gospodarczy i tym samym popyt na usługi transportowe. Z 

obserwacji wynika bowiem, że inwestorzy zagraniczni decyzję o lokalizacji działalności w 

danym regionie często uzależniają od możliwości korzystania z usług transportu lotniczego.    
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3.4. Popyt potencjalny na przewozy ładunków MDW E-70 

3.4.1. Struktura asortymentowa popytu na przewozy MDW E-70 

 

Jak wcześniej wspomniano, badania popytu na przewozy MDW E-70 

zdecydowano się przeprowadzić metodę mieszaną, obejmującą: 

 analizę tendencji europejskich, które Polska jako członek Unii Europejskiej 

zobowiązana jest respektować, 

 szacunki ekspertów związanych w branżą żeglugi śródlądowej, oceniających 

możliwości realizacji potencjalnego popytu przez armatorów żeglugi 

śródlądowej, 

 szacunki  ekspertów  przeprowadzone na podstawie informacji uzyskanych z 

wybranych, wiodących podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w rejonie 

drogi wodnej E-70 - potencjalnych zainteresowanych w przyszłości 

korzystaniem z drogi wodnej.  

Najważniejszą rolę w tych badaniach odgrywają tendencje europejskie, które pozwalają 

określić: 

 zmiany struktury asortymentowej i przewozu, 

 zmiany ilościowe przewozów  oraz 

 uwarunkowania popytu na przewozy drogami wodnymi, obejmujące: 

o politykę transportową oraz  

o działania przedsiębiorstw żeglugowych. 

W krajach UE popyt na przewozy drogami wodnymi jest w znacznej części 

kreowany w celu zaspokojenia rosnących potrzeb przewozowych w sposób zrównoważony, 

Narzędzia polityki transportowej, które służą temu celowi obejmują zarówno różne sposoby 

wspierania tej gałęzi transportu (np. brak opłat za korzystanie z dróg wodnych, niskie ceny 

paliwa dla armatorów żeglugi śródlądowej itp.) jak i tworzenie warunków do rozwoju tej gałęzi 

poprzez budowę i modernizację śródlądowych dróg wodnych.  

Kreowanie popytu na przewozy drogami wodnymi śródlądowymi w warunkach 

prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na przewozy ładunków (rozdział 3.1.2.) oraz 

spodziewanego wzrostu popytu na przewozy grup ładunkowych dominujących w transporcie 

wodnym śródlądowym (tabela 3.5.) sprawia, że faktyczna wielkość przewozów drogami 

wodnymi jest ograniczana innymi czynnikami niż popyt (kadra, flota, brak znajomości tej 

gałęzi transportu, niedostateczna promocja i wąskie gardła na drogach wodnych).  

 W Polsce kreowanie popytu na przewozy drogami wodnymi śródlądowymi nie ma  

miejsca, przeciwnie, gałąź ta często była pomijana lub przynajmniej dyskryminowana w 

procesie rozwoju  infrastruktury, zaś instrumenty wspierania tej gałęzi są znacznie bardziej 

ograniczone niż w krajach UE. Doprowadziło to do zaniedbania śródlądowych dróg wodnych 
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i w efekcie obniżenia konkurencyjności tej gałęzi transportu w stopniu znacznie większym niż  

innych gałęzi transportu. Określając więc popyt należy uwzględnić sfery, w których transport 

wodny śródlądowy w Polsce mógłby być wykorzystany dla zrównoważonego rozwoju 

transportu dzięki zastosowaniu analogicznych jak w krajach UE sposobów wspierania tej 

gałęzi.  

 Badania popytu w oparciu o szacunki ekspertów z branży żeglugi śródlądowej, 

wnoszą bardzo dużo do badań, łączą  bowiem doświadczenie zawodowe ze znajomością 

rynku i tendencji europejskich. 

 Badania ankietowe potrzeb przewozowych przedsiębiorstw muszą być weryfikowane 

w związku z tym, że polska polityka transportowa doprowadziła, jak wspomniano, do 

obniżenia konkurencyjności tej gałęzi transportu, której oferta stała się droga, zawodna i 

mało nowoczesna. Znaczna więc część przedsiębiorstw zrezygnowała z jej usług, nastąpiło 

odsunięcie się firm od drogi wodnej i trudno tym firmom wyobrazić sobie współpracę z 

transportem wodnym śródlądowym w sytuacji braku wyraźnych sygnałów o zmianie polityki 

transportowej w odniesieniu do tej gałęzi transportu. Pomimo to, jak wynika z 

przeprowadzonych badań wśród kluczowych przedsiębiorstw zlokalizowanych w rejonie 

MDW E-70, znaczna część tych firm (94,1%)53 jest zainteresowana wykorzystaniem dróg 

wodnych, nawet skłonna jest zaangażować się w budowę przeładowni zakładowych 

(29,4%)54 -oczywiście pod warunkiem zmiany polityki transportowej w odniesieniu do tej 

gałęzi transportu. Trzeba dodać, że niebagatelną rolę w kształtowaniu takiej postawy 

przedsiębiorstw odgrywają  pogarszające się warunki obsługi transportowej świadczonej 

przez inne gałęzie (np. wzrost kosztów transportu drogowego, niska jakość usług transportu 

kolejowego). 

  Uwzględniając wymienione trzy metody badań popytu z charakterystyką społeczno-

ekonomiczną regionów, zlokalizowanych wzdłuż MDW E-70 oraz możliwościami realizacji 

popytu przez inne gałęzie transportu, można stwierdzić, że: 

 struktura asortymentowa popytu na transport drogami wodnymi śródlądowymi w 

rejonie MDW E-70 obejmuje następujące sfery zastosowania: 

o materiały budowlane, w tym piasek i żwir, 

o surowce energetyczne, 

o ładunki wielkogabarytowe, 

o wyroby z metali, 

o kontenery, 

o ładunki wrażliwe na transport, 

o ładunki chemiczne, 

                                                 
53

 Załącznik 
54

 Ibidem 
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o ładunki spaletyzowane przewożone z centrów dystrybucji, w celu  

zaopatrzenia miast, 

o śmieci, 

o papier, 

o samochody. 

 główne relacje przewozu w rejonie MDW E-70 to: 

o obsługa portów morskich Gdańska i Gdyni oraz Szczecin-Świnoujście, 

o przewozy lokalne w rejonach większych miast, 

o przewozy zagraniczne. 

W Polsce przewozy kruszywa i materiałów budowlanych są od lat realizowane 

przez żeglugę śródlądową (tabela 3.37) i to zarówno w przewozach krajowych jak i 

międzynarodowych. 

Przewozy kruszywa wydobywanego z dróg wodnych należą, jak wcześniej 

wspomniano, do sfery wyłącznej działalności żeglugi śródlądowej. Dodatkową przesłanką dla 

rozwoju tego typu przewozów jest możliwość oddziaływania na poprawę warunków 

nawigacyjnych na drogach wodnych.  

Do podstawowych przesłanek rozwoju tej sfery działalności żeglugi śródlądowej w 

Polsce zaliczyć można fakt, że: 

 istnieją duże tradycje w tego typu przewozach i to nie tylko w skali krajowej, ale 

również międzynarodowej, 

 armatorzy posiadają duże doświadczenie w tego typu przewozach i mają 

odpowiednią specjalistyczną flotę, 

 perspektywicznie  przewozy takie rozwijać się  mogą  w związku z pojawieniem się 

nowego, względnie stałego i znacznego zapotrzebowania na kruszywo niezbędne 

dla realizacji programu budowy dróg,  który zapewni przez wiele lat potrzeby  

przewozowe, a realizacja ich drogą wodną zapobiegłaby kongestii, zagrożeniu 

bezpieczeństwa na drogach i dewastacji ciężkim sprzętem lokalnych dróg, nie 

przystosowanych do takiego obciążenia; spośród województw zlokalizowanych 

wzdłuż MDW E-70, trzy mają znacznie przekroczony średni krajowy wskaźnik 

natychmiastowych potrzeb remontowych (rys. 3.21), w kujawsko-pomorskim wielkość 

ta jest o około 1,4 raza większa od średniej krajowej, w pozostałych stan dróg również 

wymaga wieloletnich prac modernizacyjnych, 

 znaczne ilości kruszywa dla drogownictwa sprowadzane są drogą morską (rys.3.22), 

dlatego też włączenie żeglugi śródlądowej do obsługi portów morskich w tym zakresie 

w istotny sposób zmniejszyłoby kongestię i zwiększyłoby bezpieczeństwo na 

drogach kołowych,  
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 znaczącym źródłem zapotrzebowania na kruszywo jest budownictwo realizowane 

w miastach zlokalizowanych nad drogami wodnymi – obsługa tego popytu drogą 

wodną śródlądową   złagodziłaby problemy komunikacyjne miast, 

 przewozy tego ładunku realizowane są głównie na niewielkie odległości, co pozwala 

na optymalne wykorzystanie miejscowych warunków nawigacyjnych; w trudnych 

i zróżnicowanych warunkach nawigacyjnych panujących na polskich drogach 

wodnych jest jedna  z nielicznych sfer zastosowania, która mogłaby być realizowana 

bez większych inwestycji.  

 

Rys. 3.21.  Wskaźnik natychmiastowych potrzeb remontowych na drogach (czerwona linia – średnia krajowa) 
Źródło: opracowanie własne na podst.: Raport o stanie dróg krajowych w 2009 r., GDDKiA, Warszawa 2010. 

 

 

Rys.3.22. Przeładunek 70 000 t kruszywa do budowy dróg i autostrad w porcie Gdynia 
Źródło: Materiały portu Gdynia. 

 

Realizacja tego typu przewozów jest możliwa nawet przy obecnym stanie 

śródlądowych dróg wodnych, jednak pełną konkurencyjność tej gałęzi zapewnią dopiero 
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właściwie utrzymane i zmodernizowane drogi wodne - dostosowane do standardów 

europejskich. 

Przewozy węgla i koksu to kolejna tradycyjna sfera zastosowania transportu 

wodnego śródlądowego, która może w obecnych warunkach dynamicznie się rozwijać. W 

2009 roku w portach polskich wyładowano ponad 3,5 mln ton węgla i koksu, z czego w 

porcie Gdańsk ponad 0,8 mln ton, w Gdyni 1 mln ton, a w Szczecinie i Świnoujściu –ponad 

1,5 mln t55. Ta grupa ładunków w imporcie ma wyraźne tendencje wzrostowe i  może być 

postrzegana jako istotna sfera zastosowania transportu wodnego śródlądowego w obsłudze 

przewozów tego ładunku na zaplecze do rejonu drogi MDW E-70. Miasta i zlokalizowane nad 

drogami wodnymi przedsiębiorstwa i elektrownie zgłaszają bowiem duże zapotrzebowanie 

na ten ładunek. 

Ładunki wielkogabarytowe w Polsce stanowią szczególnie trudne wyzwanie dla 

transportu. Stan dróg kołowych, niewielkie dopuszczalne naciski na oś (odbiegające od 

standardów europejskich), stan mostów i wiaduktów oraz innych elementów dróg sprawiają, 

że transport tego rodzaju ładunków wymaga często przebudowy dróg, jest bardzo 

kosztowny, czasochłonny i trudny organizacyjnie. W rejonie drogi wodnej MDW E-70 

zapotrzebowanie na przewóz tego rodzaju ładunków jest duże, ze względu na: 

 lokalizację w tym rejonie wielu zakładów związanych z przemysłem stoczniowym, np. 

(w tym m.in.: Stocznia Gdańska, Remontowa Shipbuilding SA , Gdańska Stocznia 

"Remontowa" im. Józefa Piłsudskiego S.A, Spółka Stocznia Rzeczna Tczew SA, 

Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku, Stocznia Wisła , Sp. Z o.o., Rolls Royce 

Marine Poland w Gniewie),  

 lokalizację w tym rejonie wielu zakładów produkujących zbiorniki o dużych 

gabarytach, (np. EWAR Producent kotłów c.o, zbiorników paliwowych, kontenerów i 

separatorów we Włocławku, Kotłoinwest" Sp. z o.o, w Świeciu, Kotłorembud w 

Bydgoszczy, CGH International S.A. Produkcja zbiorników stalowych w Bydgoszczy), 

 produkcję elementów wielkogabarytowych w stoczniach morskich dla np. 

drogownictwa (elementy mostów), 

 import drogą morską elementów wielkogabarytowych, w tym do budowy wiatraków 

oraz produkcję takich konstrukcji (elementy wiatraków produkowane są np. przez: 

VENTUS. SP. Z O.O., Gorzów Wielkopolski, Starke Wind Polska, Gorzów 

Wielkopolski). 

    Z tą grupą ładunkową często ściśle wiąże się kolejna - wyroby z metali. 

Wspomniane zbiorniki, elementy konstrukcji statków produkowane i montowane w zakładach 

w rejonie MDEW E-70 to też ładunki ciążące do drogi wodnej. 

                                                 
55

 Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, GUS, Warszawa, Szczecin 2010. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
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  Kontenery to bardzo ważna nowa sfera zastosowania transportu wodnego 

śródlądowego w Polsce, która powinna być wdrażana w pierwszej kolejności na dolnej Wiśle. 

Od rozwiązania  bowiem problemu transportu kontenerów na zaplecze zależy tempo rozwoju 

terminali kontenerowych w porcie Gdańsk.  

 Obecne prognozy obrotów kontenerowych przewidują, że w 2015 roku polskie 

porty morskie będą obsługiwać od 1,2  do 2,6 mln TEU (w 2010r. – ok. 1 mln). Gdańsk 

jest obecnie najszybciej rozwijającym się portem na Bałtyku. Operujący w nim DCT 

(Deepwater Container Terminal) odnotował od 2009 roku wzrost przeładunków aż o 

180 % Firma planuje zwiększyć do 2020 r. liczbę przeładunków 5,5-krotnie.56 

 Terminal kontenerowy DCT w 2010 roku obsłużył 500 tys. kontenerów, w 2011 roku 

planowane jest ok. 750 tys. sztuk, a w 2012 roku już ok. 1 mln TEU. Docelowo terminal ma 

osiągnąć roczną zdolność przeładunkową 2-3 mln TEU. 

 O swoją pozycję na Bałtyku walczy też terminal BCT z Gdyni, należący do filipińskiej 

grupy ICTSI. W 2010 roku obsłużył 500 tys. kontenerów, w 2011 roku liczy na ok. 30% 

więcej. Przepustowość terminalu to 750 tys. kontenerów. Władze BCT planują do 2015 roku 

wydać na inwestycje mające na celu skrócenie czasu przeładunku ok. 50 mln dol. (ok. 132 

mln zł). Nowe inwestycje pozwolą osiągnąć w 2020 roku zdolność przeładunkową 1,2 mln 

kontenerów57. 

Przy obecnym stanie transportu zapleczonego, nawet uwzględniając realizację 

obecnych planów rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej nie będzie możliwości sprawnej 

obsługi takiej masy ładunkowej. Konieczne jest więc poszukiwanie nowych rozwiązań, 

spośród których sprawdzonym w świecie jest transport wodny śródlądowy. 

  Ładunki wrażliwe, o małej podatności transportowej to między innymi panele 

słoneczne, w których produkcję inwestuje zlokalizowany nad MDW E-70 Jabil, mający 

ambicje stworzyć centrum produkcji paneli słonecznych. Surowce do ich produkcji 

sprowadzane są drogą morska, zaś gotowe produkty w znacznej części eksportowane do 

Europy Zachodniej. Ponieważ, ze względu na brak wstrząsów w czasie transportu jest to 

sfera zastosowania żeglugi śródlądowej, zgodność układu drogi z relacjami przewozowymi 

sprawia, że może być to przyszłościowa sfera zastosowania tej gałęzi transportu. 

 Spośród ładunków chemicznych ciążących do drogi wodnej w rejonie MDW E-70 

wymienić należy przed wszystkim kwas tereftalowy. Na początku czerwca 2011 Polski 

Koncern Naftowy Orlen uruchomił we Włocławku fabrykę kwasu tereftalowego (PTA) która 

jest drugą, największą pod względem wielkości wytwórnią PTA w Europie. Instalacja PTA ma 

zdolność produkcyjną 600 tys. ton kwasu tereftalowego rocznie, co stanowi 20% 

europejskiej produkcji. Światowe zapotrzebowanie na PTA rośnie w tempie około 8-

                                                 
56

 P. Stefaniak: Dobre perspektywy dla obsługi kontenerowców w polskich morskich. wnp.pl 21-07-2011. 
57

 Materiały portu Gdynia. 
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10% rocznie. Produkcja kwasu tereftalowego nie nadąża za wzrastającym popytem i 

zdaniem ekspertów taka sytuacja w najbliższych latach się utrzyma. 

 Transport kwasu tereftalowego w kontenerach obecnie odbywa się za pośrednictwem 

DCT Gdańsk, w którym kontenery z kwasem tereftalowym będą przeładowywane. Obsługa 

tego ładunku oznacza wzrost przeładunków w Gdańsku i otwarcie nowego połączenia 

feederowego (małych statków) z Kłajpedą, z drugiej zaś strony zwiększenie ilości połączeń 

kolejowych, który obecnie obsługuje przewozy. Docelowo jednak bardzo korzystne okazać 

się może wykorzystanie do przewozów drogi wodnej, nad którą zlokalizowane są zakłady 

produkujące kwas. 

  Inne ważne ładunki przemysłu chemicznego w tym rejonie, ciążące do drogi wodnej 

MDW E-70 to zaopatrzenie i dystrybucja produktów firmy Zachem  S.A. w Bydgoszczy.                 

Wyzwaniem a jednocześnie szansą dla żeglugi śródlądowej stał się w Europie 

Zachodniej rozwój centrów logistycznych w portach morsko - rzecznych i rzecznych.  

Między innymi dzięki temu nową sferą zastosowania, pozwalającą na uniknięcie kongestii i 

zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach stało się włączenie żeglugi w procesy 

zaopatrywania miast, dzięki wykorzystaniu do tego celu niewielkich statków rzecznych, np.  

paletowców (por. rozdział 3.1.1.). Drogi wodne jako istotny czynnik lokalizacji osadnictwa, 

zazwyczaj przebiegają przez miasta, pozwalają więc na sprawną ich obsługę z logistycznych 

centrów dystrybucji towarów. 

W Polsce przedstawiona koncepcja wykorzystania do tego celu małych statków 

rzecznych stwarza duże możliwości rozwiązania problemów transportowych związanych z 

zaopatrzeniem miast. Statki takie bowiem: 

 nie mają dużych wymagań odnośnie do infrastruktury, mogą  więc być eksploatowane 

nawet na drogach wodnych niskich klas,   

 zapewniają tani transport,  

 umożliwiają terminowe przewozy „just in time‖, 

 są mało uciążliwe dla środowiska (ze względu na niski poziom hałasu i 

zanieczyszczeń).  

Ważne jest jednak, ażeby koncepcja ta została uwzględniona już na etapie lokalizacji 

centrów dystrybucji towarów, które analogicznie jak to ma miejsce w krajach Europy 

Zachodniej powinny być budowane przede wszystkim w rejonie dróg wodnych. W dużych 

aglomeracjach, takich jak Gdańsk, Bydgoszcz, Kostrzyn, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, 

Płock, Grudziądz, można byłoby dzięki tej koncepcji rozwiązać wiele problemów 

transportowych.  

 Podobne efekty można uzyskać tworząc koncepcję odbioru od strony wody śmieci, 

które drogą wodną dostarczane byłyby do miejsc utylizacji. Wiele miast zmuszonych jest do 
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opracowania koncepcji nowoczesnego gospodarowania odpadami i uwzględnienie w niej 

drogi wodnej może korzystnie wpłynąć na łagodzenie kongestii na drogach dojazdowych do 

miast. Uwzględniając tylko największe, zlokalizowane korzystnie nad drogami wodnymi 

miasta regionu – o łącznej liczbie ponad 1 mln mieszkańców (Gdańsk, Bydgoszcz, Kostrzyn, 

Gorzów, Tczew, Grudziądz) i przyjmując średnią produkcję odpadów komunalnych na 

poziomie 250 kg na mieszkańca rocznie58, przejecie tych przewozów przez transport wodny 

śródlądowy zdjęłoby z dróg dojazdowych do w.w. miast około 160 samochodów dziennie, 

licząc ich pracę przez jedynie 300 dni w roku. 

 Przewozy papieru do kolejna sfera zastosowania transportu wodnego śródlądowego 

w rejonie MDW-E70. Mimo, że w Polsce działa około 2,5 tys. firm papierniczych, przemysł tej 

jest silnie skoncentrowany. O jego wynikach decyduje około dziesięciu firm, mających ponad 

60% udział w rynku. Wśród nich trzy czołowe zakłady celulozowo-papiernicze: International 

Paper Kwidzyn S.A., Mondi Świecie S.A. i Kostrzyn Paper S.A. zlokalizowane są nad MDW 

E-70. Przewidywany dynamiczny wzrost zapotrzebowania na produkty tej branży, przy dużej 

podatności tego typu produktów i surowców do ich produkcji na przewozy drogami wodnymi 

sprawiają, że obsługa tej branży może być przyszłościową nową sferą zastosowania 

transportu wodnego śródlądowego w tym rejonie. 

  Przewozy samochodów osobowych importowanych drogą morską to w przyszłości 

kolejna potencjalna strefa zastosowania żeglugi śródlądowej. W 2008 roku do portu w 

Gdańsku przypłynęło ponad 150 tys. pojazdów przeznaczonych do sprzedaży, do Gdyni zaś 

– 44 tys. Co prawda w następnym roku wskutek kryzysu ilości te uległy znacznemu 

zmniejszeniu, jednak w przyszłości ta grupa ładunkowa będzie miała tendencję rosnącą. 

Przyjmując, że pojazdy te zostaną wywiezione lawetami, oznacza to przy 200 tys. 

samochodów 25 tys. lawet 8-pojazdowych lub 33 tys. 6-pojazdowych, stwarzających 

ogromne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach. Lokalizacja, zgodnie z tendencjami 

światowymi, centrów dystrybucji samochodów nad drogami wodnymi pozwoli przynajmniej w 

części wykorzystać do przewozów transport wodny śródlądowy, co korzystnie wpłynie na 

bezpieczeństwo w transporcie drogowym, jakość usług i zmniejszenie kongestii na drogach. 

Jest to jednak możliwe do realizacji w przyszłości w rejonie zagospodarowanej do IV klasy 

dolnej Wisły. 
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 Obliczenia własne na podst.: Roczników Ochrony Środowiska, GUS, Warszawa. 
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3.4.2. Wielkość popytu na przewozy ładunków  na MDW E-70 

 

Można przyjąć, że: 

 popyt na przewozy znacznie wzrośnie pod warunkiem realizacji w Polsce programu 

Najades, czyli stworzenia systemu wspierania rozwoju transportu wodnego 

śródlądowego, 

 wielkość przewozów ładunków uzależniona jest ściśle od warunków panujących na 

drogach wodnych i to będzie czynnik wyznaczający możliwości tej gałęzi transportu. 

Celem minimum, przy założeniu, że przywrócone zostaną określone w 

Rozporządzeniu… 59 parametry na śródlądowych drogach wodnych jest przywrócenie 

poziomu przewozów realizowanych w Polsce na śródlądowych drogach wodnych 

przed okresem ich zaniedbania, tj. 23 mln ton ładunków, a dla MDW E-70 oznacza to 

około 5,5-6 mln ton (rys.3.23). 

Cel ten powinien być osiągnięty do 2020 roku, po przywróceniu parametrów dróg 

wodnych i ukończeniu realizacji „Programu dla Odry‖. Pewnym utrudnieniem w przewozach 

mogą być prowadzone inwestycje na drogach wodnych. Tak więc od ich skali i czasu 

realizacji uzależniona będzie realność zakładanej prognozy60.  

Poprawa warunków nawigacyjnych w stosunku do stanu określonego w 

Rozporządzeniu…. oraz realizacja niezbędnych inwestycji towarzyszących i zastosowanie 

analogicznych jak w innych krajach UE instrumentów polityki transportowej, może 

spowodować wzrost wielkości przewozów.  

W sumie przewozy na  MDW E-70  można oszacować na  ok. 8,5 mln ton, w tym: 

 na drogę Odra- Wisła – około 4 mln ton, 

 na dolną Wisłę – około 4,5 mln ton, pod warunkiem uzyskania na niej 

parametrów  IV klasy.  

Prognozowane wielkości są zbieżne z prognozami zaprezentowanymi przez Platina61, 

choć na drodze wodnej Odra-Wisła przyjęto nieco niższy poziom prognozy (4 mnl ton) niż 

minimalny w prognozie Platina (5-10 mln), zaś dla dolnej Wisły –  nieco niższy niż 

maksymalny (wymaga tego bowiem interes Polski – utrzymanie tempa rozwoju DCT jako 

hubu Europy Środkowej i Wschodniej).  

Pomimo dużego zainteresowania przewozami na drodze wodnej Odra-Wisła 

(potwierdzonymi prognozami Platina) wielkość przewidywanych przewozów na drodze 

                                                 
59

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. 
Dz.U.2002,nr 77, poz.695. 
60

 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Koncepcja rozwoju transportu wodnego śródlądowego jako elementu 
spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego. Ekspertyza dla Ministerstwa 
Infrastruktury, Sopot 2010. 
61

 Platina. Inventory of available knowledge on strategic Island waterway Project. (PLATINA is funded by the 
under the 7th Framework Programme for RTD). Design by Faydherbe/De Vringer PLATINA streamlined maps by 
Rijnen Design www.naiades.info February 2011. 

http://www.naiades.info/
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wodnej Odra-Wisła ograniczona jest zdolnością przepustową drogi wodnej. Obecnie 

przepustowość tej drogi zależy od czasu śluzowania. Zakładając czas pracy śluzy 12 h/dobę 

oraz czas śluzowania 20 minut na jeden obiekt, średnią ładowność barki eksploatowanej na 

tej drodze wodnej – 450 t i 259 dni okresu nawigacyjnego,   przepustowość tej drogi wodnej 

kształtuje się na poziomie 4,2 mln ton rocznie62. 

 

*Ekorys…op.cit 
**Strategia rozwoju transport do roku 2020…… 

Rys.3.23. Porównanie prognoz popytu na przewozy żeglugą śródlądową 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Prognoza znacznie odbiega od wielkości przewidywanych dla tego rejonu w 

opracowaniu „Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce‖ 

przygotowanym w 2011 roku dla Ministerstwa Infrastruktury przez Ecorys63, który popyt na 

przewozy krajowe i zagraniczne na  drodze wodnej Odra-Wisła-Zalew Wiślany oszacował  w 

2027 roku na 1,3-1,9 mln ton w zależności od wariantu. Niestety ta prognoza to utrwalanie 

dotychczasowych nieprawidłowości. Zakłada co prawda przywrócenie parametrów II klasy na 

drodze wodnej Odra-Wisła, a na Wiśle Dolnej zapewnienie parametrów IV klasy, jednak 

                                                 
62

 Opinia eksperta E. Ossowskiego, Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz, 2011. 
63

Ecorys: Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 
Warszawa, Rotterdam 2011  
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dopiero w 2047 roku, czyli za 35 lat!. Przy takim tempie realizacji tak ważnej dla portów 

morskich inwestycji nie ma najmniejszych szans ani na rozwój transportu wodnego 

śródlądowego w tym rejonie, ani na rozwiązanie problemów gospodarki wodnej czy 

energetyki, bowiem potrzeby portów morskich, przedsiębiorstw i gospodarki wodnej 

wymuszą realizację rozwiązań alternatywnych, niezgodnych z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, bardziej kosztownych, degradujących środowisko, niezgodnych z tendencjami 

europejskimi. Niestety rozwiązania te mogą bezpowrotnie przekreślić dzisiejsze możliwości 

zagospodarowania tej drogi wodnej. 

 Autorzy niniejszego opracowania zakładają wszechstronne zmiany mające na 

celu dostosowanie do tendencji unijnych polskiej polityki transportowej oraz aktywne 

kreowanie popytu.  I tylko takie podejście może wpłynąć na zmianę roli transportu 

wodnego śródlądowego i opłacalność inwestycji podejmowanych w tym celu. 

Możliwości rozwoju transportu wodnego śródlądowego na MDW E-70 będą, podobnie 

jak i na innych drogach wodnych uzależnione od realizacji całego zespołu działań 

wspierających, które stworzą realną szansę na przedstawienie oferty zgodnej ze 

standardami europejskimi, konkurencyjnej w stosunku do innych gałęzi transportu. 

Podział tych wielkości na przewozy krajowe i zagraniczne jest bardzo trudny. Poza 

klimatem sprzyjającym realizacji przewozów drogami wodnymi w relacjach zagranicznych 

wiele innych czynników będzie decydować o tym, jakie kontrakty w danym roku zostaną 

zawarte. Analiza dotychczasowych doświadczeń pokazuje dużą zmienność przewozów 

różnego typu ładunków w relacjach krajowych (tabela 3.37) i zagranicznych (tabela 3.38 i 

3.39, rys.3.24).  

 
Tabela 3.37 

Struktura asortymentowa przewozów żeglugą śródlądową w relacjach krajowych w Polsce w tys. ton 

Grupy ładunkowe 2007 2008 2009 2010 

Ogółem 4006,0 3672,0 2173,0 1547,6 

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa 4,0 0,0 6,0 0,0 

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 671,0 1010,0 684,0 362,1 

Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa 2982,0 2476,0 1404,0 1140,8 

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 20,0 1,0 6,0 0,0 

Drewno i wyroby z drwwna i korka (bez mebli), papier i wyroby z papieru 1,0 0,0 2,0 0,0 

Koks i produkty rafinacji ropy naftowej 0,0 6,0 20,0 11,4 

Chemikalia i wyroby chemiczne  296,0 39,0 12,0 5,6 

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 0,0 0,0 0,0 0,8 

Metale; wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 27,0 14,0 7,0 8,6 

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,0 0,0 2,0 0,3 

Sprzęt transportowy 4,0 7,0 13,0 2,8 

Surowce wtórne; odpady komunalne 0,0 119,0 16,0 15,2 

Pozostałe 1,0 0,0 1,0 0,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności; Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 
2006-2009. GUS, Warszawa 2010. 
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Tabela 3.38 

Struktura asortymentowa przewozów żeglugą śródlądową w relacjach międzynarodowych w Polsce w tys. ton 

Grupy ładunkowe 2007 2008 2009 2010 

Ogółem 5786 4437 3481 3593,9 

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa 269 298 413 397,0 

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 1163 1413 764 732,4 

Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa 2357 623 833 827,8 

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 58 84 93 120,5 

Drewno i wyroby z drewna i korka (bez mebli), papier i wyroby z papieru 240 151 165 164,6 

Koks i produkty rafinacji ropy naftowej 25 17 3 13,3 

Chemikalia i wyroby chemiczne  308 320 159 255,3 

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 458 522 329 311,0 

Metale; wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 896 345 239 287,9 

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 0 0 3 1,4 

Sprzęt transportowy 6 0 6 0,9 

Surowce wtórne; odpady komunalne 0 652 474 481,8 

Pozostałe 6 12 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności; Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 
2006-2009. GUS, Warszawa 2010. 

 
Tabela 3.39 

Przewozy ładunków żeglugą śródlądową według relacji w tys. ton 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Skąd Dokąd 

Przewozy krajowe 

Kujawsko-pomorskie Kujawsko-pomorskie 72 35 61 50 467 420 

Pomorskie Kujawsko-pomorskie 0 0 0 0 4 0 

Pomorskie Pomorskie 257 192 220 106 8 0 

Mazowieckie Pomorskie 0 7 0 0 4 0 

Warmińsko-mazurskie Warmińsko-mazurskie 4 0 0 0 44 0 

Warmińsko-mazurskie Pomorskie 9 0 0 0 0 35 

Lubuskie Lubuskie 4 0 0 0 0 0 

Mazowieckie Pomorskie 8 0 0 0 0 0 

Przewozy międzynarodowe 

Lubuskie Belgia 3 1 0 0 0 0 

Lubuskie Niderlandy 1 1 0 0 3 0 

Lubuskie Niemcy 43 19 56 0 0 1 

Warmińsko-mazurskie Niemcy 0 0 0 0 0* 0 

Niemcy  Lubuskie 6 1 1 9 10 0 

Razem 407 256 338 165 550 456 

*w 2009 r. przewozy w relacji województwo warmińsko-mazurskie – Niemcy były realizowane na poziomie 
znacznie poniżej 1 tys. ton  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport wyniki działalności; Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 
2006-2009. GUS, Warszawa 2010. 
 

Trwający obecnie okres załamania gospodarczego (kolejna fala kryzysu), którego 

przebieg jest trudny do przewidzenia sprawia, że na rynku zachodzą duże zmiany po stronie 

popytu, tzn. niektóre firmy upadają, inne rozwijają się dynamicznie. Tak więc choć ogólne 

prognozy gospodarcze są korzystne, to prognozowanie struktury przewozów drogą wodną w 

podziale na krajowe i zagraniczne obarczone jest być dużym stopniem niepewności. 
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Rys. 3.24.Kierunki przewozów  żeglugą śródlądową w przewozach międzynarodowych w 2009 r. 

Źródło: Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2006-2009. GUS, Szczecin 2011. 
 

 

Zakładając, że: 

 Niemcy zainteresowane są przewozami drogą wodną w relacjach z Polską, 

 przewozy na zagospodarowanej MDW E-70 utrwalą się, a warunki oferowane będą 

stałe,  

 pozostanie duża różnica klas między drogami wodnymi Europy Zachodniej (klasa 

międzynarodowa) i drogą wodną Odra-Wisła (drogi lokalne II klasy), 

 dotychczasowe przewozy zagraniczne żeglugi śródlądowej  w rejonie MDW E-70  

realizowane były  głównie w relacji  województwo lubuskie – kraje Europy Zachodniej 

(tabela 3.39), 

można przyjąć, że przewozy zagraniczne ładunków na MDW E-70 stanowić będą około 10 % 

ogółu przewozów realizowanych na drodze wodnej Odra-Wisła. 
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3.5. Uwarunkowania realizacji popytu na przewozy ładunków  

 

Możliwości przewozów na MDW E-70  przedstawić można w wariantach, uzależnionych 

od stopnia zagospodarowania drogi wodnej MDW E-70:  

 wariant I przewiduje jak najszybsze uruchomienie żeglugi wszędzie tam, gdzie 

pozwalają na to warunki panujące na drogach wodnych mimo istniejących utrudnień, 

przy niewielkim zakresie inwestycji towarzyszących i założeniu, że przywrócone 

zostaną przewidziane Rozporządzeniem64 klasy dróg wodnych (tabela 3.40),  

 wariant II – to wizja perspektywicznej roli transportu wodnego śródlądowego w 

obsłudze potrzeb przewozowych, wymagająca dostosowania przynajmniej części 

polskich dróg wodnych do standardów europejskich (tabela 3.41).  

Niezależnie od inwestycji na drogach wodnych, rozwój transportu wodnego śródlądowego 

uzależniony będzie również od wdrażania zaleceń Naiades, w tym zwłaszcza promocji tej 

gałęzi transportu, przygotowania kadry, zastosowania nowoczesnych technologii 

zwiększających konkurencyjność i możliwość współdziałania z innymi gałęziami transportu 

oraz wspierania rozwoju tej gałęzi instrumentami analogicznymi jak stosowane w UE, np. 

zmniejszeniem lub zlikwidowaniem opłat za korzystanie z wód. 

 

Tabela 3.40 
Uwarunkowania inwestycyjne wykorzystania MDW E-70 do przewozów ładunków po przywróceniu parametrów 

określonych w Rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce 

Sfera 
zastosowania 

Przewozy piasku,  żwiru, materiałów budowlanych 

 Uzasadnienie     Duże zapotrzebowanie przy budowie dróg (często 
zlokalizowanych wzdłuż dróg wodnych) oraz dla 
budownictwa, 

    kongestia na drogach,  
    niedostosowanie dróg do standardów naciskowych 115 

kN/oś,  
    zagrożenie degradacją dróg kołowych wskutek przeciążenia 

pojazdów . 

Rejon wdrażania     Wzdłuż wszystkich dróg wodnych – przewozy piasku i żwiru 
z pogłębiania dróg wodnych, 

    Wisła dolna – przewozy kruszywa importowanego droga 
morską - do budowy autostrady A1, 

    drogi wodne w rejonie miast dla potrzeb budownictwa i 
drogownictwa, 

    przewozy zagraniczne Odra-Wisła – kraje Europy Zachodniej 

Inwestycje 
warunkujące 

    Przywracanie drogom wodnym parametrów przewidzianych 
w Rozporządzeniu…, 

    przeładownie, w tym pływające, które mogą być cumowane 
do brzegu w dowolnym miejscu. 

Sfera 
zastosowania 

Obsługa portów morskich Gdańsk-Gdynia i Szczecin –Świnoujście 

 Uzasadnienie     Korzyści wynikające ze współpracy żeglugi śródlądowej w 
obsłudze portów morskich (dla portów i żeglugi morskiej), 

    niska jakość usług transportu zapleczowego 

Rejon wdrażania     połączenia Odra- Wisła i dolna Wisła. 

                                                 
64

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja  2002 r. w sprawie klasyfikacji…. 
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Inwestycje 
warunkujące 

    Miejsca postojowe dla barek rzecznych w porcie i centrum 
logistycznym, 

    poprawa warunków obsługi barek w portach morskich. 

Sfera 
zastosowania 

Przewozy zagraniczne Odra –Wisła  drogi wodne Europy Zachodniej 

 Uzasadnienie     Przystosowanie kontrahentów niemieckich do odbioru z 
portów rzecznych ładunków handlu zagranicznego,  

    centra logistyczne nad drogami wodnymi Niemiec, 
    poprawa jakości połączeń polskich dróg wodnych z 

europejską siecią dróg wodnych 

Rejon wdrażania     Odra-Wisła i połączenia z drogami wodnymi Europy 
Zachodniej. 

Inwestycje 
warunkujące 

    Przywrócenie parametrów dróg wodnych przewidzianych w 
Rozporządzeniu… 

Sfera 
zastosowania 

Obsługa potrzeb zakładów zlokalizowanych w Delcie Wisły – ładunki 
wielkogabarytowe 

 Uzasadnienie     Lokalizacja przemysłu stoczniowego nad drogami wodnymi, 
    lokalizacja  zakładów produkujących ładunki 

wielkogabarytowe nad dolną Wisłą,  
    import ładunków wielkogabarytowych drogą morską 
    brak alternatywy dla przewozów wielkogabarytowych. 

Rejon wdrażania Drogi wodne Delty Wisły 

Inwestycje warunkujące     Przywrócenie parametrów dróg wodnych przewidzianych w 
Rozporządzeniu… 

Sfera 
zastosowania 

Obsługa innych ładunków ciążących do drogi wodnej – papier, ładunki wrażliwe na 
transport,  wyroby z metali itp. 

 Uzasadnienie     Lokalizacja przedsiębiorstw zaopatrujących się w,  lub 
produkujących ładunki podatne do przewozu drogą wodną, 

    utrudnienia transportowe, rosnące koszy transportu 
drogowego,  

Rejon wdrażania     MDW E-70 w różnych relacjach: 
o do i z portów morskich, 
o  relacje zagraniczne, relacje krajowe 

Inwestycje warunkujące     Przywrócenie parametrów dróg wodnych przewidzianych w 
Rozporządzeniu…,  

    przeładownie zakładowe 

Sfera 
zastosowania 

Przewozy dla zaopatrzenia miast: 
 materiały energetyczne oraz zaopatrzenie sklepów, wywóz śmieci – nowe  sfery 
zastosowania 

 Uzasadnienie     Możliwość dotarcia do centrum miasta drogą wodną, 
    brak kongestii na drogach wodnych, 
    małe wymagania statków służących do zaopatrzenia miast w 

stosunku do dróg wodnych,  
    możliwość zmniejszenia degradacyjnego wpływu transportu 

na środowisko w miastach, 
    wzrost bezpieczeństwa na drogach w miastach, 
    możliwość zmniejszenia kongestii na drogach kołowych. 

Rejon wdrażania Drogi wodne przebiegające przez miasta, w tym: 
Gdańsk, Bydgoszcz,  Kostrzyn, Gorzów Wielkopolski, 
Włocławek, Płock, Grudziądz, Tczew 

Inwestycje 
warunkujące 

    Przeładownie w miastach,  
    przygotowanie składowisk śmieci  i zakładów recyklingu w 

rejonach dróg wodnych, 
    lokalizacja centrów dystrybucji towarów nad drogami 

wodnymi, 
    przywrócenie  parametrów dróg wodnych, przewidzianych w 

Rozporządzeniu... 

Źródło: Opracowanie własne na podst.: K. Wojewódzka-król, R. Rolbiecki: Mapa śródlądowych dróg wodnych. 
Diagnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego w Polsce. Ekspertyza dla 
Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa, grudzień 2008. 
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Przewidziane w wariancie I sfery zastosowania, będą realizowane w wariancie II w 

większym zakresie (dzięki ukończeniu inwestycji towarzyszących i poprawie jakości 

śródlądowych dróg wodnych), a ponadto: 

 wydłużą się relacje przewozowe oraz 

 wdrażane będą nowe sfery zastosowania tej gałęzi transportu. 

Tabela 3.41 

Uwarunkowania inwestycyjne wykorzystania MDW E-70 do przewozów ładunków - 
wariant II 

Sfera 
zastosowania 

Przewozy piasku,  żwiru, materiałów budowlanych umocnienie się żeglugi w tej sferze 
zastosowania 

 Uzasadnienie  Duże zapotrzebowanie przy budowie dróg (często 
zlokalizowanych wzdłuż dróg wodnych) oraz dla 
budownictwa, 

 kongestia na drogach,  
 niedostosowanie dróg do standardów naciskowych 115 

kN/oś,  
 zagrożenie degradacją dróg kołowych wskutek przeciążenia 

pojazdów . 

Rejon wdrażania  Wzdłuż wszystkich dróg wodnych – przewozy piasku i żwiru 
z pogłębiania dróg wodnych, 

 Wisła dolna – przewozy kruszywa importowanego droga 
morską - do budowy autostrady A1, 

 drogi wodne w rejonie miast dla potrzeb budownictwa i 
drogownictwa. 

 przewozy zagraniczne Odra-Wisła – kraje Europy Zachodniej 

Inwestycje 
warunkujące 

Utrzymanie przywróconych parametrów dróg  

Sfera 
zastosowania 

Obsługa portów morskich Gdańsk, Gdynia i Szczecin – Świnoujście - kontynuacja i 
nowe relacje przewozowe 

 Uzasadnienie  Korzyści wynikające ze współpracy żeglugi śródlądowej w 
obsłudze portów morskich (dla portów i żeglugi morskiej), 

 połączenie z drogami wodnymi Europy Zachodniej, 
 Zachodnio Pomorskie Centrum Logistyczne dostępne od 

strony dróg wodnych. 

Rejon wdrażania  połączenia Odra- Wisła i Dolna Odra . 

Inwestycje 
warunkujące 

 Miejsca postojowe dla barek rzecznych w centrum 
logistycznym, 

 poprawa warunków obsługi barek w portach morskich. 

Sfera 
zastosowania 

Przewozy zagraniczne Odra –Wisła  drogi wodne Europy Zachodniej – umocnienie 
pozycji polskich armatorów na rynku  

 Uzasadnienie  Przystosowanie kontrahentów niemieckich do odbioru z 
portów rzecznych ładunków handlu zagranicznego,  

 centra logistyczne nad drogami wodnymi Niemiec 
 poprawa jakości połączeń polskich dróg wodnych z 

europejską siecią dróg wodnych 

Rejon wdrażania Odra-Wisła i połączenia z drogami wodnymi Europy Zachodniej. 

Inwestycje 
warunkujące 

Utrzymanie przywróconych parametrów dróg 

Sfera 
zastosowania 

Obsługa potrzeb zakładów zlokalizowanych  w Delcie Wisły i na dolnej Wiśle – ładunki 
wielkogabarytowe – nowe firmy zlokalizowane w rejonie drogi wodnej 

 Uzasadnienie  Lokalizacja przemysłu stoczniowego nad drogami wodnymi, 
 lokalizacja  zakładów produkujących ładunki 

wielkogabarytowe nad dolną Wisłą,  
 Import ładunków wielkogabarytowych drogą morską 
 brak alternatywy dla przewozów wielkogabarytowych. 

Rejon wdrażania Drogi wodne Delty Wisły, dolna wisła 

Inwestycje warunkujące Parametry  IV klasy na dolnej Wiśle 

Sfera 
zastosowania 

Obsługa innych ładunków ciążących do drogi wodnej – papier, ładunki wrażliwe na 
transport, wyroby z metali itp. - umocnienie pozycji konkurencyjnej transportu 
wodnego śródlądowego 
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 Uzasadnienie  Lokalizacja przedsiębiorstw korzystających lub 
produkujących ładunki podatnych do przewozu drogą wodną, 

 utrudnienia transportowe, rosnące koszy transportu 
drogowego,  

Rejon wdrażania  MDW E-70  

Inwestycje warunkujące  Utrzymanie przywróconych parametrów dróg, i parametry 
klasy IV na dolnej Wiśle 

Sfera 
zastosowania 

Przewozy dla zaopatrzenia miast: 
piasek i żwir, materiały energetyczne,  oraz  
zaopatrzenie sklepów, wywóz śmieci – rozszerzenie  sfery zastosowania 

 Uzasadnienie  Możliwość dotarcia do centrum miasta drogą wodną, 
 brak kongestii na drogach wodnych, 
 małe wymagania statków służących do zaopatrzenia miast w 

stosunku do dróg wodnych,  
 możliwość zmniejszenia degradacyjnego wpływu transportu 

na środowisko w miastach, 
 wzrost bezpieczeństwa na drogach w miastach, 
 możliwość zmniejszenia kongestii na drogach kołowych. 

Rejon wdrażania Drogi wodne przebiegające przez miasta, w tym: 
Gdańsk, Bydgoszcz,  Kostrzyn, Gorzów Wielkopolski, 
Włocławek, Płock, Grudziądz, Tczew 

Inwestycje 
warunkujące 

 Przeładownie w miastach,  
 przygotowanie składowisk śmieci  i zakładów recyklingu w 

rejonach dróg wodnych, 
 lokalizacja centrów dystrybucji towarów nad drogami 

wodnymi, 
 utrzymanie parametrów dróg wodnych. 

Sfera 
zastosowania 

Obsługa przewozów kontenerowych portu Gdańsk na Dolnej Wiśle i w Delcie Wisły – 
nowa sfera zastosowania i przewóz samochodów osobowych na zaplecze 

  Uzasadnienie  Brak sprawnego transportu zapleczowego dla DTC 
(głębokowodnego terminalu kontenerowego) w Gdańsku, 

 konieczność odciążenia miasta i dróg od ciężkich 
samochodów kontenerowych, 

 zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, 
 zmniejszenie kongestii na drogach. 

Rejon wdrażania Dolna Wisła od ujścia do Bydgoszczy  

Inwestycje 
warunkujące 

 Udrożnienie morskiej drogi wewnętrznej Dolna Wisła – port 
Gdańsk. 

 wskazana budowa centrum logistycznego w rejonie 
Bydgoszczy,  

 lokalizacja centrów dystrybucji samochodów osobowych. 

Źródło: opracowanie własne na podst.:K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Mapa… 

 

 Inwestycje podjęte w celu usprawnienia transportu na MDW E-70 - modernizacja 

drogi wodnej oraz inwestycje samorządowe i prywatne stworzą trwałą podstawę rozwoju 

żeglugi śródlądowej w tym rejonie i tym samym przyczynią się do realizacji tendencji 

europejskich w tym zakresie.  

 

 

  



 

100 
 

IV. POPYT NA PRZEWOZY PASAŻERÓW  NA MDW E-70 

4.1. Tendencje europejskie w zakresie popytu na przewozy pasażerskie 

4.1.1. Sfery zastosowania transportu wodnego śródlądowego przewozach 
pasażerów 

 

Przewozy pasażerskie żeglugą śródlądową mogą mieć charakter przewozów: 

 turystycznych lub 

 komunikacyjnych. 

Dużym wyzwaniem dla żeglugi śródlądowej jest turystyka wodna. Wzrost zamożności 

społeczeństwa, rosnąca z nią mobilność i  zapotrzebowanie na turystykę mogą być w dużym 

stopniu zaspokajane przez żeglugę śródlądową.  

Przewozy turystyczno wypoczynkowe drogami wodnymi śródlądowymi znane są od 

dawna, zjawiskiem nowym jednak jest ogromne zróżnicowanie oferty, pojawienie się wielu 

nowych form, dostosowanych do współczesnych oczekiwań, oraz umiejętność 

zaproponowania nowoczesnej kompleksowej usługi łączącej wiele tradycyjnych form 

turystyki i wypoczynku. 

Korzystanie z określonych środków transportu lub szlaków komunikacyjnych stanowić 

może samo w sobie atrakcję turystyczną. Proces przemieszczania środkiem transportu może 

być postrzegany jako produkt turystyczny. Gałęzią transportu szczególnie atrakcyjną z 

tego punktu widzenia jest transport wodny śródlądowy. Atrakcyjność dróg wodnych jako 

produktu turystycznego wynika z walorów krajoznawczych terenów położonych w 

sąsiedztwie drogi wodnej, a także w dużym stopniu z zabytkowego charakteru stosowanych 

na drogach wodnych rozwiązań hydrotechnicznych, takich jak: kanały żeglugowe, mosty 

kanałowe, śluzy, pochylnie, windy dla statków. 

W procesie realizacji przewozów pasażerskich drogami wodnymi, jako produktu 

turystycznego, niektóre jakościowe cechy usługi przewozowej (np. czas i terminowość 

przewozu) nie mają praktycznie znaczenia. Niemniej wykorzystanie transportu wodnego 

śródlądowego w realizacji przewozów wypoczynkowo - turystycznych związane jest przede 

wszystkim z potrzebą zagwarantowania bezpieczeństwa przewozu oraz wysokiego komfortu 

podróżowania. Dlatego też eksploatowane na drogach wodnych statki pasażerskie, 

budowane ze szczególnym uwzględnieniem wymagań turystyki rzecznej, spełniają nie tylko 

rolę środków przewozowych, ale również są wykorzystywane do świadczenia  usług 

gastronomicznych oraz  noclegowych. 

Rynek przewozów turystycznych śródlądowymi drogami wodnymi  składa się z trzech 

segmentów: 
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 przewozów rekreacyjnych, znanych od dawna, lecz obecnie przeżywających swój 

renesans (spływy kajakowe, wioślarstwo, żeglarstwo, rejsy motorowodne, spływy 

tratwą), 

 przewozów wycieczkowych, podczas których turysta jest tylko pasażerem, a czas 

rejsu nie przekracza jednego dnia, 

 przewozów turystycznych tam i z powrotem z zawijaniem do portów pośrednich (ang.  

cruise transport, niem. Kreuzfahrt), w czasie których turysta ma możliwość 

mieszkania na odpowiednio przystosowanych statkach z miejscami hotelowymi.  

Przewozy turystyczne statkiem tam i z powrotem stanowią relatywnie nowy segment 

rynku, który w wąskim ujęciu obejmuje przewozy okrężne tylko w obrębie śródlądowych dróg 

wodnych (ang. river cruising, niem. Flusskreuzfahrt), w szerszym zaś przewozy na 

śródlądziu w połączeniu z  wybrzeżem morskim (ang. sea cruising, niem. Seekreuzfahrt).  

W ramach przewozów turystycznych statkiem tam i z powrotem z  zawijaniem do 

portów pośrednich ¾ to przewozy przynajmniej jednotygodniowe, które w Europie  np. 

realizowane są w następujących relacjach: 

 Passau – Budapeszt – Passau, 

 Bazylea – Amsterdam – Bazylea, 

 Drezno – Praga – Drezno, 

 Passau – Wiedeń – Passau, 

 Budapeszt – Belgrad – Konstanca – Belgrad – Budapeszt65. 

Współcześnie nową, bardzo dynamicznie rozwijającą się formą przewozów 

rekreacyjno- wypoczynkowych, dostosowaną do różnych odbiorców, jest czarter barek 

rzecznych pojedynczym osobom lub grupom osób. Ta usługa turystyczna zapewniająca 

luksusowe warunki  przewozu lub wręcz spartańskie oferowana jest na okres od kilku godzin 

do kilku, a nawet kilkunastu dni.  

Oprócz przewozów turystycznych ważną sferą zastosowania transportu wodnego 

śródlądowego w przewozach pasażerskich są przewozy typu komunikacyjnego, które 

obejmują trzy grupy : 

 przewozy promowe, 

 przewozy miejskie (komunikacja zbiorowa i indywidualna – taksówki wodne), 

 przewozy regionalne. 

Przewozy promowe (tzw. ruchome mosty) wraz z rozwojem infrastruktury drogowej i 

kolejowej i tendencją do budowy połączeń stałych (mostów i tuneli) stały się formą 

zanikającą. 
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Przewozy miejskie od dawna były realizowane w szczególnie sprzyjających 

warunkach jako przewozy pracowników do stoczni i portów, jednak zmiany systemów 

finansowania przewozów pasażerskich a jednocześnie dynamicznie rozwijająca się 

motoryzacja spowodowały, że w wielu krajach zaczęły również zanikać. Obecnie, w 

warunkach narastającej kongestii, stworzenie warunków do ich reaktywacji jest niezwykle 

ważne dla zrównoważonego rozwoju transportu w miastach. 

Aktualnie w dużych aglomeracjach miejskich, posiadających dostęp do śródlądowych 

dróg wodnych, pojawiła jako uzupełnienie komunikacji zbiorowej — koncepcja tramwajów 

wodnych. Jak wcześniej wspomniano, drogi wodne, przebiegające często przez centra 

dużych miast,  umożliwiają dotarcie do dzielnic, często zamkniętych dla ruchu kołowego. 

Tego rodzaju komunikacja staje się coraz  bardziej popularna w Europie i funkcjonuje 

m.in. w takich miastach, jak: Wenecja, Sztokholm, Paryż. Najwyższy udział żeglugi 

śródlądowej w pasażerskim transporcie publicznym ma miejsce w Wenecji, gdzie tramwaje 

wodne obsługują nie tylko samo miasto, ale i rejony podmiejskie. Od 1999 r. żegluga 

śródlądowa jest ważnym ogniwem komunikacji miejskiej w Paryżu. Dzięki eksploatowanym  

trimaranom o pojemności 200 pasażerów przewozi się w tym mieście ponad 0,5 mln  

pasażerów. Podobne usługi od 2000 r. z wykorzystaniem statków żeglugi śródlądowej 

realizowane są na Loarze, w Nantes. W celu odciążenia tradycyjnych środków komunikacji 

zbiorowej żegluga śródlądowa wykorzystywana jest także w Holandii, w obsłudze przewozów 

pasażerskich pomiędzy Rotterdamem a Dordrecht oraz między Zwijndrecht a Sliedrecht66. 

Nowością w wielu miastach są funkcjonujące od dawna w Wenecji taksówki wodne, 

pozwalające w godzinach szczytu na znaczne skrócenie czasu przejazdu na wybranych 

trasach. 

Kolejną formą przewozów pasażerskich są przewozy regionalne o charakterze 

komunikacyjnym, choć często jednocześnie mające walory przewozów turystycznych czy 

wypoczynkowych. Są to przede wszystkim przewozy w takich relacjach, w których droga 

wodna śródlądowa lub przybrzeżna jest krótsza od kołowej czy kolejowej lub zapewnia 

konkurencyjny czas przewozu. W okresie letnim przewozy takie są dodatkową atrakcją 

turystyczną. 

 

4.1.2. Kierunki zmian popytu na przewozy pasażerskie drogami wodnymi 
śródlądowymi 

 
Współcześnie, obok tradycyjnego modelu turystyki „3xS”, związanego ze słońcem, 

plażą-piaskiem i morzem-wodą (ang. sun, sand, sea),  znaczącą rolę zaczyna pełnić nowy 

model wypoczynku, określany mianem „3xE” (ang. entertainment, excitement, education), 
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a więc preferujący aktywność ruchową, przeżycia emocjonalne, przygody, rozrywkę i zabawę 

– w połączeniu z elementami poznawczymi i edukacyjnymi. Skutkiem tej tendencji będzie 

zarówno powiększanie obszarów wykorzystywanych przez turystykę, jak i tworzenie nowych 

atrakcji turystycznych. W ten scenariusz wpisuje się znakomicie oraz coraz większe 

znaczenie w turystyce zaczyna odgrywać transport wodny śródlądowy. Transport wodny 

śródlądowy przestał obecnie pełnić wyłącznie swoje funkcje komunikacyjne, związane z 

przemieszczaniem osób i dotarciem do określonego miejsca. Dziś służy on również 

aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji. 

Aktualnie w krajach Europy Zachodniej do najbardziej znaczących i jednocześnie do 

relatywnie stabilnych rynków przewozów turystycznych należy segment przewozów, 

podczas których turysta jest tylko pasażerem, a czas rejsu nie przekracza jednego 

dnia. We Francji, jak wynika z rys.4.1, z wycieczek jednodniowych w 2002 roku skorzystało 

8 mln turystów, a w 2008 roku liczba ta wzrosła do około 11 mln turystów; był to więc wzrost 

o 34%.  

 
Rys.4.1. Liczba przewiezionych turystów w ramach wycieczek jednodniowych we Francji w latach 2002-2008 (mln 

osób) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Europäische  Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung 2010-1. 

Sekretariat der ZKR, Strasbourg 2010, s. 13. 

 

W Niemczech nie są prowadzone oficjalne statystyki w odniesieniu do liczby turystów 

korzystających z jednodniowych wycieczek szlakami wodnymi. Istnieją natomiast dane 

obrazujące potencjał przewozowy przystosowany do tego typu przewozów. Jak wynika z rys. 

4.2, zdolność przewozowa wykorzystywanej w Niemczech białej floty do jednodniowych 

wycieczek turystycznych w 2002 roku wynosiła 179 tys. miejsc pasażerskich, a w 2008 roku 

– 185 miejsc pasażerskich. W związku z kryzysem gospodarczym w 2009 roku potencjał ten 

obniżył się do poziomu 169 tys. miejsc.  

Wyższą dynamiką przewozów, w odróżnieniu od segmentu rynku jednodniowych 

przewozów turystycznych, charakteryzuje się natomiast segment przewozów 
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turystycznych w tam i z powrotem z zawijaniem do portów pośrednich, które 

realizowane są odpowiednio wyposażonymi statkami hotelowymi z miejscami noclegowymi.  

We Francji w  ramach tego segmentu rynku przewozów turystycznych w żegludze 

śródlądowej liczba przewiezionych turystów w 2008 roku wynosiła 179 tys. osób. W 

Niemczech w latach 1999 – 2008 liczba ta zwiększyła się o 186% w odniesieniu do 

przewozów okrężnych  tylko w powiązaniu ze śródlądowymi drogami wodnymi  i o 210% w 

odniesieniu do przewozów okrężnych obejmujących drogę wodną śródlądową i wybrzeże 

morskie
67

.  

 
Rys.4.2. Flota wykorzystywana do jednodniowych przewozów turystycznych w Niemczech (tys. miejsc 

pasażerskich) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung 2010-1. Sekretariat 

der ZKR, Strasbourg 2010, s. 15. 

 

Z obserwacji zmian na rynku przewozów turystycznych na śródlądowych drogach 

wodnych w krajach Europy Zachodniej wynika, że rynek przewozów turystycznych tam i z 

powrotem z zawijaniem do portów pośrednich ma największe perspektywy rozwoju. 

Dynamiczny wzrost przewozów turystycznych w ramach tego segmentu obserwuje się 

zwłaszcza na takich śródlądowych drogach wodnych, jak: Łaba, Sekwana, Mozela, Ren, 

Dunaj, Rodan, Douro (Portugalia), Gwadiana (Portugalia/Hiszpania). Przewozy te 

realizowane są w okresie od marca do października, przy czym w sezonie martwym statki-

hotele są często czarterowane w celach mieszkalnych. W grudniu do szczególnie 

atrakcyjnych ofert w ramach tego segmentu rynku należą także przewozy wykonywane w 

ramach oferty świątecznych rejsów wycieczkowych.   

Przewożeni turyści w ramach tego segmentu rynku przewozów pasażerskich na 

śródlądowych drogach wodnych Europy Zachodniej pochodzą z różnych krajów świata. 

Istotną grupę turystów międzynarodowych stanowią turyści ze Stanów Zjednoczonych. Np. z 

szacunków wynika, że drogami wodnymi we Francji rocznie przewozi się około 15 tys. 
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podróżnych z tego kraju. Obserwowane jest także zainteresowanie walorami turystycznymi 

śródlądowych dróg wodnych krajów Europy Zachodniej turystów z Australii, Japonii, Chin a 

nawet Indii. Turyści z tych krajów stanowią relatywnie niewielką grupę podróżujących, 

niemniej przewozy tej grupy charakteryzowały się w ostatnich latach znaczną stabilnością.     

Wzrost wymagań związanych z bezpieczeństwem i komfortem podróżowania, a także 

obserwowany w ostatnich latach wzrost cen stali,  są przyczyną znacznego wzrostu kosztów 

produkcji nowych jednostek pływających. W tych warunkach, mimo występowania licznych  

ograniczeń infrastrukturalnych, ekonomicznie uzasadniona staje się budowa nowych 

obiektów pływających o zwiększonej zdolności przewozowej. Z obserwacji wynika, że 

przedsiębiorstwa żeglugowe dla utrzymania odpowiedniego poziomu rentowności 

przewozów turystycznych przebudowują część statków pasażerskich poprzez zwiększenie 

liczby miejsc sypialnych.  

O rozwoju tego segmentu rynku turystycznego w żegludze śródlądowej w Europie 

świadczy fakt, że rocznie przeciętnie wprowadzanych jest do eksploatacji  10 nowych 

jednostek pływających (rys. 4.3), które charakteryzują się coraz większą zdolnością 

przewozową. O ile przeciętnie do 2005 roku średnia wielkość statków hotelowych wahała się 

w granicach 120-130 miejsc noclegowych, to po 2005 roku liczba ta zwiększyła się średnio 

do 160 miejsc68.  

 
Rys.4.3. Liczba nowowybudowanych statków hotelowych wprowadzonych do eksploatacji na rynku europejskim 

w latach 2003-2008 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung 2010-1. Sekretariat 

der ZKR, Strasbourg 2010, s.21. 

 

Można oczekiwać, że w długiej perspektywie, w związku ze zwiększaniem się 

skłonności do konsumpcji usług turystycznych w ogóle, będzie także zwiększało się 

zainteresowanie przewozami turystycznymi śródlądowymi drogami wodnymi. Z 

przygotowanych przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) prognoz rozwoju turystyki 

                                                 
68

 Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung 2010-1. Sekretariat der ZKR, Strasbourg 2010, s.21. 

13

10

12 12

8
7

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Li
cz

b
a 

st
at

kó
w



 

106 
 

w ogóle wynika ,że tendencja wzrostowa utrzyma się, i w 2020 roku liczba podróży na 

świecie osiągnie 1561 mln osób, a Europa nadal będzie najczęściej odwiedzanym regionem 

świata z 46% udziałem w rynku (tabela 4.1). 

Na optymistyczne perspektywy dla rozwoju turystyki wskazują także prognozy 

Tourism Ekonomice, z których wynika, że  po załamaniu związanym z kryzysem 

gospodarczym, turystyka przyjazdowa  od 2010 roku będzie rosnąć, zaś dominującą pozycję 

wśród regionów docelowych zajmować będzie, podobnie jak wykazano w prognozie UNWTO 

-  Europa
69

.  

Tabela 4.1 
Prognozy przyjazdów turystycznych  na świecie 

 Wyszczególnienie 

Liczba przejazdów 
w mln osób 

Średnia stopa 
wzrostu (%) 

Udział w rynku (%) 

2010 2020 1995-2020 1995 2020 

Świat ogółem 1006,4 1561,1 4,1 100 100 

Afryka 47,0 77,3 5,5 3,6 5,0 

Ameryki 190,4 282,3 3,8 19,3 18,1 

Wsch. Azja i Pacyfik 195,2 397,2 6,5 14,4 25,4 

Europa 527,3 717,0 3,1 59,8 45,9 

Bliski Wschód 35,9 68,5 6,7 2,2 4,4 

Azja Płd. 10,6 18,8 6,2 0,7 1,2 

Podróże w ramach danego regionu 790,9 1183,3 3,8 82,1 75,8 

Podróże międzyregionalne 
(dalekodystansowe) 

215,5 377,9 5,4 17,9 24,2 

Źródło: Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO). 

Tendencje te stwarzają szansę rozwoju turystyki w regionach o zróżnicowanym 

klimacie, lecz atrakcyjnych przyrodniczo i posiadających bogatą sieć śródlądowych 

dróg wodnych, pod warunkiem jednak, że na drogach tych zapewnione zostaną stałe, 

przewidywalne warunki nawigacyjne.     

 

  

                                                 
69

 Tourism Economics, Tourism Decision Metrics, cyt  za: European Tourism 2010 - Trends & Prospects. 
Quarterly Report (Q2/2010), European Travel Commission, July 2010 

http://www.etc-corporate.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=31&ac=7
http://www.etc-corporate.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=31&ac=7
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4.2. Przesłanki rozwoju przewozów pasażerskich drogami wodnymi w Polsce 

 

Można oczekiwać, ze przedstawione wcześniej tendencje rozwoju turystyki na 

drogach wodnych w Europie Zachodniej i prognozy rozwoju turystyki będą sprzyjały 

aktywności turystycznej również w Polsce. Przesłanki szerszego wykorzystania  

śródlądowych dróg wodnych w Polsce w przewozach turystycznych wynikają zarówno z 

czynników geograficzno-przyrodniczych a także społeczno-ekonomicznych.  

Do czynników geograficzno-przyrodniczych sprzyjających turystycznej aktywizacji 

śródlądowych dróg wodnych w Polsce przede wszystkim należą: 

 rozwinięta sieć dróg wodnych dostępna dla turystyki, ze względu na niewielkie  i 

bardzo zróżnicowane wymagania stawiane drogom wodnym o znaczeniu 

turystycznym,  

 położenie znacznej części śródlądowych dróg wodnych w rejonach atrakcyjnych  

turystycznie,  

 unikatowość niektórych szlaków wodnych i budowli hydrotechnicznych. 

Do podstawowych społeczno-ekonomicznych  przesłanek zagospodarowania 

śródlądowych dróg wodnych z punktu widzenia przewozów turystycznych należą: 

 systematyczny wzrost zainteresowania podróżami turystycznymi wynikający z 

ogólnego wzrostu zamożności i mobilności społeczeństwa, 

 korzyści związane z aktywizacją gospodarczą regionów położonych w sąsiedztwie 

wykorzystywanych turystycznie szlaków wodnych, 

  zainteresowanie samorządów przygotowaniem koncepcji rozwoju infrastruktury 

turystycznej w rejonie śródlądowych dróg wodnych. 

Wzrost skłonności do konsumpcji produktów turystycznych, będącego efektem wzrostu 

zamożności i mobilności społeczeństwa, potwierdzają – przedstawione wcześniej – 

europejskie tendencje i prognozy rozwoju ruchu turystycznego. Zjawisko to potwierdzają 

także badania dotyczące turystycznej aktywności gospodarstw domowych w Polsce, z 

których wynika, że konsumpcja usług turystycznych zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się 

zagrożenia ubóstwem (rys.4.4) i wzrostem dochodów rozporządzalnych70 na osobę w 

gospodarstwie domowym. Jednocześnie wyższe dochody na osobę powodują, że 

mieszkańcy przejawiają wyższą skłonność do korzystania z wycieczek długoterminowych. 

 

                                                 
70

 Dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł 
pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o podatek od dochodów i własności płacone 
przez osoby pracujące na własny rachunek oraz o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 
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Rys.4.4. Zagrożenie ubóstwem skrajnym w Polsce w latach 2000 – 2010 wyznaczanym przez minimum 

egzystencji (% osób w gospodarstwach domowych zagrożonych ubóstwem) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ubóstwo w Polsce w 2010 roku. GUS, Warszawa 2011. 

 

Z danych GUS wynika, że w 2009 roku w Polsce przy dochodach do 400,00 zł z 

podróży krajowych od 2 do 4 dni korzystało 10,8% mieszkańców, a z podróży zagranicznych 

na czas minimum 2 dni – 1,7% mieszkańców. Przy dochodach powyżej 1600,00 zł na 

mieszkańca aktywność turystyczna mieszkańców Polski była jeszcze wyższa i wynosiła 

37,5% w przypadku podróży krajowych na czas od 2 do 4 dni, 40,5% w odniesieniu do 

podróży krajowych na czas minimum 5 dni i 19,6%  w stosunku do podróży zagranicznych 

na okres przynajmniej 2 dni (tabela 4.2). 

Tabela 4.2 
Aktywność turystyczna mieszkańców Polski* w 2009 r. według kryterium dochodu na 1 osobę w zł 

(udział mieszkańców w danej podgrupie w %) 

Dochód na 1 osobę w zł Wycieczki krajowe od 2-4 
dni 

Wycieczki krajowe na 
okres minimum 5 dni 

Wycieczki zagraniczne na 
okres minimum 2 dni 

Do 400,00  10,8 11,4 1,7 

400,01 – 800,00  18,2 16,7 2,4 

800,01 – 1200,00  21,4 23,7 6,6 

1200,01 – 1600,00 29,5 35,0 9,8 

Powyżej 1600,00 37,5 40,5 19,6 

* Wyniki te oparte zostały na danych z próby 4 363 gospodarstw: 13 510 osób – członków tych gospodarstw, a 
następnie  uogólnione zostały na całą zbiorowość gospodarstw domowych w Polsce (13 337 tys. gospodarstw 
domowych) i  37 806 tys. osób. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:  W: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 r., 
GUS, Warszawa 2010.   

 
Tendencja do poprawy poziomu zamożności społeczeństwa może być zatem 

postrzegana jako czynnik sprzyjający zapotrzebowaniu na usługi turystyczne i 

związane z tym przewozy. Wzrost zamożności społeczeństwa pociąga za sobą zmiany 

stylu życia. Rośnie wraz  z nią mobilność i  zapotrzebowanie na turystykę i  rozwijają się 

nowe potrzeby wyższego rzędu, w tym odpoczynek weekendowy, które mogą być w dużym 

stopniu zaspokajane przez żeglugę śródlądową. 

 Istotną przesłanką promowania rozwoju turystyki są także korzyści społeczno-

ekonomiczne. Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych w obsłudze ruchu 
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położonych w sąsiedztwie dróg wodnych. O znaczeniu turystyki świadczyć może skala 

osiąganych przychodów z tego rodzaju działalności. Na przykład obroty przedsiębiorstw 

żeglugowych w Niemczech, uzyskiwane z przewozów wykonywanych w ramach rejsów 

kilkudniowych, w 2005 roku przekroczyły poziom 250 mln euro, przy przewozach 2,6 mln 

pasażerów.  

Dzięki zawijaniu statków do portów pośrednich, położonych na trasie rejsów istnieje 

możliwość aktywizacji gospodarczej miast odwiedzanych przez turystów. Szacuje się, że 

przeciętnie w krajach Europy Zachodniej turysta podróżujący drogami wodnymi wydaje w 

odwiedzanych ośrodkach kulturowych, rekreacyjnych, gastronomicznych około 32 euro. Z 

innych przykładów wynika, że przewozy turystyczne statkami z miejscami hotelowymi na 

śródlądowych drogach wodnych wraz z relacjami przybrzeżno morskimi były dla 

Amsterdamu w 2003 roku źródłem przychodów na poziomie 51 mln euro
71

. 

Przykładowo w Szwecji, dzięki konsekwentnym działaniom rewitalizacyjnym i 

marketingowym, w latach 1999–2007  liczba turystów oraz przychody z turystyki „kanałowej‖ 

zwiększyły się o około 100%, a w Wielkiej Brytanii w ciągu trzech dekad 1980–2010 liczba 

łodzi służących turystyce i rekreacji, licencjonowanych w British Waterways, zwiększyła się o 

około 75%72. 

Przykłady europejskie są dowodem na konieczność uczestniczenia w procesie 

tworzenia nowoczesnych produktów turystycznych państwa i jego struktur w zakresie 

tworzenia i utrzymania infrastruktury śródlądowych dróg wodnych oraz rewitalizacji 

śródlądowych szlaków wodnych. Na przykład obrotowa podnośnia Falkirk Wheel w Szkocji 

jest przykładem pozytywnej ingerencji państwa na rzecz nie tylko odbudowy starych szlaków 

wodnych, ale tworzenia nowych, z założenia będących potencjalnymi atrakcjami 

turystycznymi, budowli wodnych. Według szacunków British Waterways, każdy 1 funt dotacji 

rządowej zainwestowany w rewitalizację śródlądowych dróg wodnych oznacza ponad 6 

funtów zwrotu z takiej inwestycji73.     

Osiągnięcie korzyści związanych z turystycznym wykorzystaniem śródlądowych dróg 

wodnych w Polsce jest jednak uwarunkowane gruntowną rewitalizacją oraz poprawą stanu 

żeglowności szlaków wodnych. Z punktu widzenia aktywizacji ruchu turystycznego na 

drogach wodnych przede wszystkim niezbędna jest budowa specyficznych urządzeń do 

śluzowania małych jednostek pływających, budowa lokalnych przystani pasażerskich 

gwarantujących bezpieczny postój statków pasażerskich, a także zapewnienie właściwego 

zaplecza hotelowo-gastronomicznego i sanitarnego w rejonach atrakcyjnych turystycznie 

dróg wodnych.   

                                                 
71

 Marktbeobachtung der Europäischen Binnenschifffahrt 2007-2. Sekretariat der ZKR, Strasbourg 2007, s.27-30. 
72

 C. Wawrzyński: Turystyczne wykorzystanie śródlądowej drogi wodnej osią rozwoju społeczno-gospodarczego 
na przykładzie Kanału Elbląskiego. Praca doktorska, Sopot 2011, s.108 , 119 
73

 Ibidem. 
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4.3. Popyt na przewozy pasażerskie 

 

W Polsce, jak wynika z doświadczeń, śródlądowe drogi wodne nie są należycie 

wykorzystywane w celach turystycznych. Regularna żegluga pasażerska praktycznie zanikła. 

O ile w 1980 roku przewieziono ponad 9 mln osób, to obecnie przewozy wahają się w 

granicach 1,4 mln pasażerów (tabela 4.3, rys.4.5).  

Tabela 4.3 
Przewozy pasażerskie żeglugą śródlądową* w Polsce w latach 1980-2009 

Wyszczególnienie 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba przewiezionych 
pasażerów w tys. 

9355 6471 3816 1208 1265 1637 1648 1795 1396 1444 1550 1490 1791 1671 1396 

Praca przewozowa  w mln pkm 127 99 28 25 26 42 37 34 23 21 26,7 32,8 35,5 29,6 23,3 

Średnia odległość przewozu  
1 pasażera w km 

13,6 15,3 7,3 20,7 20,5 25,6 22,5 19 16 14 17 22 20 18 17 

* Wraz  z żeglugą przybrzeżną 
Źródło: Roczniki Statystyczne GUS; Transport Wyniki Działalności.  

 

Przewozy te są z reguły wykonywane na krótkie odległości i obecnie wahają się w 

granicach 17 km. Można założyć, że są to na ogół jednodniowe wycieczki turystyczne. Brak 

lokalnych przystani pasażerskich gwarantujących bezpieczny postój statków pasażerskich 

oraz brak właściwego zaplecza hotelowo-gastronomicznego i sanitarnego w rejonach dróg 

wodnych, a przede wszystkim zróżnicowanie parametrów śródlądowych dróg wodnych 

atrakcyjnych pod względem turystycznym powodują, że sporadycznie organizowane są w 

Polsce kilkudniowe przewozy turystyczne w ruchu okrężnym, które jak wcześniej 

wspomniano charakteryzują się w krajach Europy Zachodniej wysoką dynamiką wzrostu. 

 

Rys.4.5. Liczba przewiezionych pasażerów żeglugą śródlądową i przybrzeżną w Polsce w tys. osób 
Źródło: opracowanie własne na podst.:Roczników Statystycznych GUS, Transport Wyniki Działalności. 
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Zakładając, że przywrócone zostaną parametry dróg wodnych przewidziane w 

Rozporządzeniu…., można analogicznie jak w przypadku przewozów ładunków przyjąć, że 

celem minimum jest przywrócenie wielkości przewozów z 1980 roku tj. 9,4 mln pasażerów 

w Polsce. W rejonie MDW E-70 przewozy pasażerskie stanowiły około 30% i kształtowały 

się w latach 1965 – 1985 na poziomie 2,3– 2,7mln pasażerów (tabela 4.4, rys.4.6). 

Tabela 4.4 

Przewozy pasażerskie żegluga śródlądową i przybrzeżną w rejonie MDW E-70 

 Polska ogółem Żegluga 
Gdańska 

Żegluga 
Bydgoska 

20% Żeglugi 
Mazurskiej 

Razem MDW 
E-70 

1980 9355 2174 128 98 2400 

1985 6471 1909 114 80 2103 

Źródło:opracowanie własne na podst.: Roczników Statystycznych Transportu i danych przedsiębiorstw 

armatorskich. 

       

 

Rys.4.6. Wielkość przewozów pasażerskich żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej w rejonie MDW E-70 w 1980 roku 
w tys. pasażerów 

Źródło: opracowanie własne na podst. Roczników Statystycznych Transportu i danych przedsiębiorstw 
armatorskich. 
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 brak w dotychczasowych statystykach takich przewozów jak: podróże jachtami, 

wyczarterowanymi małymi statkami dla rodzin, czy grup osób oraz innymi małymi 

statkami i kajakami, 

 pozytywny lub przynajmniej brak negatywnego wpływu rozwoju turystyki wodnej na 

otoczenie. 

Czynnikami, które ograniczają przewozy obok wspomnianego wcześniej stanu 

śródlądowych dróg wodnych, utrudniającego realizację przewozów na większe odległości 

(statkami z miejscami hotelowymi) oraz korzystanie z dróg wodnych prywatnych właścicieli 

różnych typów statków (nieprzewidywalność warunków nawigacyjnych), są: 

 niekorzystne zmiany w przemyśle stoczniowym, wpływające na zanik oferty 

przewozów do pracy, 

 ograniczona dostępność transportowa niektórych regionów atrakcyjnych dla turystyki 

wodnej, 

 struktura cen za przewozy różnymi gałęziami transportu będąca efektem niespójnej 

polityki wspierania niektórych przewozów pasażerskich, stawiająca żeglugę 

śródlądową w niekorzystnej sytuacji w stosunku do konkurencyjnych przewozów 

drogowych czy kolejowych. 

Te niekorzystne zjawiska są jednak niwelowane poprzez rozwój przewozów miejskich i 

regionalnych oraz realizowane lub planowane atrakcyjne zagospodarowanie turystyczne, 

które przyciąga wielu turystów.  

Takie inwestycje jak między innymi: 

 przystanie, żeglarskie, w tym nowoczesna efektowna marina na 100 jachtów, oddana 

w Sopocie w 2011 roku, 

 istniejące już mariny w Gdańsku i Gdyni, zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych 

miejscach miast, 

 oddane w lipcu 2011 roku pomosty cumownicze na rzece Szkarpawie po obu 

stronach mostu zwodzonego w  Drewnicy i kolejne  planowane tego typu obiekty na 

MDW E-70 ( tabela 4.5 i rys.4.7.), 

 oddane w lipcu 2011 roku przystanie żeglarskie na rzece Noteć w Drawsku oraz 

Czarnkowie, realizowane w ramach „Aktywizacji Wielkiej Pętli Wielkopolskiej‖,  

 inwestycje planowane w województwie lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-

pomorskim, pomorskim,  

 hotele różnych kategorii oraz liczne obiekty sportowe przygotowywane z okazji EURO 

2012, 

spowodują, że można liczyć na znaczny wzrost popytu na przewozy pasażerskie drogami 

wodnymi. 
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Według wcześniejszych badań74 planowane inwestycje w infrastrukturę turystyczną w 

rejonie MDW E-70 obejmować będą 169 obiektów przeznaczonych dla żeglugi turystycznej 

w tym 33 obiekty przeznaczone dla żeglugi turystycznej zbiorowej (tabela 4.5), przy czym 

zazwyczaj obiekty przeznaczone dla turystyki zbiorowej posiadać będą również przystanie 

dla mniejszych jednostek (tabela 4.6).  

Tabela 4.5 
Proponowane lokalizacje portów i przystani pasażerskich dla żeglugi zbiorowej 

1. 1 

KOSTRZYN – istniejąca przystań żeglugi pasażerskiej do modernizacji i budowy. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- remont i przebudowę nabrzeża, 
- budowę instalacji oświetlenia, zasilane w energię i wodę jednostek pływających, 
- budowę obiektów małej architektury, 
- budowę zaplecza socjalnego (WC, natryski, pralnia), 
- roboty czerpalne. 

1,780 
(Warta) 

2. 2 

ŚWIERKOCIN – projektowana przystań żeglugi pasażerskiej. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę nabrzeża pasażerskiego, 
- budowę pomostów pływających dla małych jednostek, 
- budowę drogi dojazdowej i parkingu, 
- budowę zaplecza socjalnego, 
- budowę wyposażenia instalacyjnego, 
- budowę i montaż obiektów małej architektury. 

22,050 
(Warta) 

3. 3 

GORZÓW WLKP. – istniejący bulwar miejski do dalszej rozbudowy i możliwości obsługi 
statków. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę pomostów kajakowych i 
modernizację pochylni (slipu) do ich transportu, a także elementy małej architektury. 

57,340 
(Warta) 

4. 4 
SANTOK - istniejąca przystań żeglugi pasażerskiej do modernizacji i budowy. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę nabrzeża pasażerskiego wraz z 
kompletnym wyposażeniem. 

68,200 
(Warta) 

5. 5 

DREZDENKO - projektowane nabrzeże pasażerskie wraz z zapleczem i zagospodarowaniem 
parku nadrzecznego. Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę zaplecza pasażerskiego wraz z zapleczem, 
- budowę drogi dojazdowej z parkingiem dla samochodów osobowych. 

188,150 
(Noteć) 

6. 6 

WIELEŃ – projektowana przystań żeglugi pasażerskiej. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę nabrzeża pasażerskiego z bulwarem, 
- budowę parkingów dla samochodów osobowych, 
- budowę i instalację obiektów małej architektury. 

162,200 
(Noteć) 

7. 7 

CZARNKÓW - projektowane nabrzeże pasażerskie wraz z zapleczem. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę nabrzeża pasażerskiego wraz z bulwarem, 
- budowę parkingów dla samochodów osobowych i autobusów, 
- budowę obiektów małej architektury. 

131,980 
(Noteć) 

8. 8 

UJŚCIE - projektowany turystyczny port bazowy z przystanią dla statków pasażerskich i 
plażą. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek sportowo-turystycznych o długości 15m, 
systemem pomostów pływających, 
- budowę umocnień brzegu, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę obrotnicy o średnicy ca 75m, 
- dobudowę nabrzeża dalbowego dla statków pasażerskich i barek, 
- budowę plaży na zakończeniu starorzecza, 
- roboty czerpalne. 

105,800 
(Noteć) 

9. 9 
BYDGOSZCZ - projektowana przystań statku pasażerskiego w obrębie Rybiego Rynku. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę nabrzeża dla statków 
pasażerskich oraz dla krótkotrwałego postoju małych jednostek turystycznych. 

11,050 
(Brda) 

10. 1
0 

BYDGOSZCZ -  projektowany przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka‖. 
9,750 
(Brda) 

11. 1
1 

BYDGOSZCZ - projektowany przystanek tramwaju wodnego „Młyny‖. 
9,48 

(Brda) 

12. 1
2 

BYDGOSZCZ - projektowany przystanek tramwaju wodnego „Parkowy‖. 
8,80 

(Brda) 

13. 1
3 

BYDGOSZCZ - projektowany przystanek tramwaju wodnego „Most‖. 
7,65 

(Brda) 
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14. 1
4 

CHEŁMNO - projektowana przystań żeglugi pasażerskiej. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę stanowiska dla statków turystycznych, w tym dla jednego o długości 80m, 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych o długości do15m, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingów dla autobusów i samochodów osobowych, 
- budowę i montaż urządzeń małej architektury. 

807,500 
(Wisła) 

15. 1
5 

ŚWIECIE - projektowana przystań żeglugi pasażerskiej. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- zakres jak dla obiektu 22KP 
- budowę basenu wraz z obrotnicą 
- dostosowanie Wdy do parametrów II klasy na odcinku Wisła – most drogowy na Wdzie. 

813,15 
(Wisła) 

16. 1
6 

GRUDZIĄDZ - projektowane stanowisko dla statków pasażerskich wraz z reprezentacyjnym 
bulwarem na Błoniach. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
 - przebudowę istniejącego nabrzeża dla stanowisk dla statków o długości 85 i 55m. 
- budowę nabrzeża dla jednostek o długości do 15m, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza socjalno – sanitarnego, 
- budowę parkingów, 
- budowę instalacyjną obiektów małej architektury. 

834,05 
(Wisła) 

17. 1
7 

NOWE - projektowana przystań żeglugi pasażerskiej oraz miejsce postoju jachtów 
motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- jak na obiekcie 25KP, 
- budowę jednego stanowiska dla statku długości 55m. 

853,20 
(Wisła) 

18. 1
8 

TORUŃ – ujście Drwęcy - Budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) 
wraz z przystankiem tramwaju wodnego w ujściowym odcinku rzeki Drwęcy poniżej mostu w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 654. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek   turystycznych (do 15m) z systemem 
pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury. 

728,40 
(Wisła  

ujście Drwęcy) 

19. 1
9 

TORUŃ - Budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego na terenie dawnego młyna Trzeposz. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
z systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury. 

731,80 
(Wisła) 

20. 2
0 

TORUŃ - budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego na Błoniach Nadwiślańskich (początek Małej 
Wisełki). 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
z systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury. 

732,90 
(Wisła) 

21. 2
1 

TORUŃ - budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego przy klubie wioślarskim „Budowlani‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
z systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury. 

734,45 
(Wisła) 

22. 2
2 

TORUŃ - budowa przystanku tramwaju wodnego nieopodal dworca kolejowego Toruń 
Miasto. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę przystanku tramwaju wodnego w oparci o pomost pływający kotwiony do dalb 
stalowych 
- przebudowę umocnienia skarpy brzegowej 
- budowę nawierzchni ciągów pieszych i pieszo jezdnych 
- budowę oświetlenia zewnętrznego i odwodnienia terenu 

733,95 
(Wisła) 
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23. 2
3 

TORUŃ - kompleksowa rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z utworzeniem stanowisk 
postojowych dla jednostek turystycznych różnego typu, wraz z możliwością lokalizacji stacji 
paliw. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę stanowisk postojowych dla statków pasażerskich o dł. do 50 m 
- budowę pomostów do obsługi niewielkich jednostek turystycznych 
- budowę stacji paliw na zachodnim krańcu bulwaru obsługującej również ruch samochodowy 
- przebudowę umocnienia skarpy brzegowej 
- budowę nawierzchni ciągów pieszych i pieszo jezdnych 
- budowę oświetlenia zewnętrznego i odwodnienia terenu 
- budowę obiektów małej architektury 

733,80 – 
735,20 
(Wisła) 

24. 2
4 

TORUŃ - Budowa stanowiska postojowego dla statku pasażerskiego typu hotelowego (do 
115 m dł. i 12 m szer.). 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę dalbowego stanowiska postojowego dla statków pasażerskich o dł. do 115 m 
- przebudowę umocnienia skarpy brzegowej 
- budowę nawierzchni ciągów pieszych i pieszo jezdnych 
- budowę oświetlenia zewnętrznego i odwodnienia terenu 
- budowę obiektów małej architektury. 

735,35 
(Wisła) 

25. 2
5 

TORUŃ - Budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego w bocznej zatoczce Wisły na Bydgoskim Przedmieściu. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
z systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury 

737,45 
(Wisła) 

26. 2
6 

TORUŃ - Budowa turystycznego portu bazowego w Porcie Drzewnym wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- przebudowę umocnień brzegu 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek o długości 15m 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno socjalnego oraz techniczno – remontowego 
- budowę nowego wyposażenia instalacyjnego 
- budowę i montaż obiektów małej architektury 
- roboty czerpalne 

744,85 
(Wisła) 

27. 2
8 

KORZENIEWO - projektowana duża przystań turystyczna, stanowisko dla statku 
pasażerskiego i przeładownia publiczna. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- modernizację i utrzymanie przeprawy promowej, 
- budowę przystani żeglarskiej w basenie portowym, 
- budowę przeładowni, 
- rekonstrukcję historycznego wodowskazu mechanicznego, 
- zniesienie statusu terenu zamkniętego. 

867,90 
(Wisła) 

28. 2
9 

BIAŁA GÓRA - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z budową 
zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne w awanportach, 
- budowę i modernizację kierownic, 
- modernizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- budowę nabrzeża pasażerskiego, 
- budowę przystani żeglarskiej, 
- budowę pomostów cumowniczo – zejściowych w awanportach dolnym i górnym. 

886,00 
(Wisła) 

29. 3
0 

TCZEW - istniejące i projektowane do rozbudowy nabrzeże pasażerskie. 
W ramach przedsięwzięcia projektuje się dokończenie realizacji bulwaru. 

908,57 
(Wisła) 

30. 3
1 

ŚLUZA GDAŃSKA GŁOWA - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne w awanportach, 
- budowę i modernizację kierownic, 
- modernizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- budowę nabrzeża pasażerskiego, 
- budowę przystani żeglarskiej, 
- budowę pomostów cumowniczo – zejściowych w awanportach dolnym i górnym. 

0,200 
(Szkarpawa) 

31. 3
2 

MALBORK – projektowane stanowisko dla statku pasażerskiego oraz niewielkich jednostek 
turystycznych. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę nabrzeża pasażerskiego z pełną 
infrastrukturą. Obiekt ma być przystosowany do cumowania statków o długości do 55m. 

19,20 
(Nogat) 
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32. 3
3 

KĄTY RYBACKIE – projektowana duża przystań turystyczna wraz ze stanowiskiem dla statku 
pasażerskiego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie rozbudowę i modernizację parku 
jachtowego i istniejącego nabrzeża. 

Zalew Wiślany 

33. 3
4 

KRYNICA MORSKA – projektowany turystyczny port bazowy wraz ze stanowiskiem dla 
statków pasażerskich i promu samochodowego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie rozbudowę i modernizację parku 
jachtowego i istniejącego nabrzeża. 

Zalew Wiślany 

Źródło: Koncepcja………….. 
 

Tabela 4.6 
Określenie lokalizacji portów i przystani turystycznych 

 Województwo lubuskie  

1. 1 

KOSTRZYN – projektowany turystyczny port bazowy. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- przebudowę umocnień brzegu, 
- budowę slipu, 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek do 15 m, 
- rozbudowę zaplecza kubaturowego, 
- budowę nowego wyposażenia instalacyjnego, 
- budowę obiektów małej architektury, 
- roboty czerpalne. 

2,450 
(Warta) 

 

KOSTRZYN – projektowana duża przystań turystyczna (wariantowo). 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek o długości do 15m, systemem pomostów 
pływających, 
- budowę umocnień brzegu, 
- budowę zaplecza socjalnego, 
- roboty czerpalne. 

2,450 
(Warta) 

2. 3 

KOSTRZYN – projektowane stanowisko postojowe dla niewielkich jednostek turystycznych. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

3,320 
(Warta) 

4 

KOSTRZYN – projektowana duża przystań turystyczna (wariantowo). 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek o długości do 15m, systemem pomostów 
pływających, 
- budowę umocnień brzegu, 
- budowę zaplecza socjalnego, 
- roboty czerpalne. 

2,350 
(Warta) 

3. 5 

KŁOPOTÓW – projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

19,00 
(Warta) 

4. 6 

OKSZA - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

22,100 
(Warta) 

5. 7 

ŚWIERKOCIN – projektowana przystań żeglugi pasażerskiej. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę nabrzeża pasażerskiego, 
- budowę pomostów pływających dla małych jednostek, 
- budowę drogi dojazdowej i parkingu, 
- budowę zaplecza socjalnego, 
- budowę wyposażenia instalacyjnego, 
- budowę i montaż obiektów małej architektury. 

22,050 
(Warta) 

6. 8 

STUDZIONKA - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

31,000 
(Warta) 

7. 9 

GORZÓW WLKP.-Centrum - projektowany turystyczny port bazowy. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- przebudowę umocnień brzegu, 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek o długości 15m, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno-socjalnego oraz techniczno-remontowego, 
- budowę nowego wyposażenia instalacyjnego, 
- budowę i montaż obiektów małej architektury, 
- roboty czerpalne. 

54,700 
(Warta) 

8. 1
0 

GORZÓW WLKP. – istniejący bulwar miejski do dalszej rozbudowy i możliwości obsługi 
statków. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę pomostów kajakowych i 
modernizację pochylni (slipu) do ich transportu, a także elementy małej architektury. 

57,340 
(Warta) 
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9. 1
1 

GORZÓW WLKP. - istniejąca zdekapitalizowana baza wioślarska AWF do rewitalizacji i 
rozbudowy zaplecza. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie modernizację, budowę i przebudowę 
istniejących urządzeń, obiektów małej architektury, obiektów kubaturowych, instalacji, w 
celu nadania obiektowi charakteru reprezentacyjnego. 

57,340 
(Warta) 

10. 1
2 

GORZÓW WLKP.-Centrum - projektowany turystyczny port bazowy. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- przebudowę umocnień brzegu, 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek o długości 15m, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno-socjalnego oraz techniczno-remontowego, 
- budowę nowego wyposażenia instalacyjnego, 
- budowę i montaż obiektów małej architektury, 
- roboty czerpalne. 

57,340 
(Warta) 

11. 1
3 

GORZÓW WLKP. - Centrum – projektowana duża przystań turystyczna. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- przebudowę umocnień brzegu, 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek o długości 15m, 
- budowę zaplecza sanitarno-socjalnego i hangarów wraz z warsztatem, 
- budowę nowego wyposażenia instalacyjnego, 
- budowę i montaż obiektów małej architektury, 
- roboty czerpalne. 

54,700 
(Warta) 

12. 1
4 

CZECHÓW - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

60,500 
(Warta) 

13. 1
5 

JANCZEWO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury 

63,800 
(Warta) 

14. 1
6 

SANTOK - projektowany basen dla małych jednostek turystycznych wraz z zapleczem. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
 - budowę basenu dla małych jednostek turystycznych, 
- budowę umocnień brzegu, 
- budowę slipu – pochylni, 
- rozbudowę zaplecza kubaturowego, 
- budowę wyposażenia instalacyjnego, 
- budowę obiektów małej architektury, 
- roboty czerpalne. 

68,200 
(Warta) 
225,500 
(Noteć) 

15. 1
6 

LIPKI MAŁE - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

214,000 
(Noteć) 

16. 1
7 

GOSZCZANOWIEC - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

207,230 
(Noteć) 

17. 1
9 

TRZEBICZ - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

197,600 
(Noteć) 

18. 2
0 

DREZDENKO – projektowany bulwar – promenada. Projektowane przedsięwzięcie 
obejmować będzie: 
- budowę nabrzeża pasażerskiego, 
- budowę zaplecza socjalnego, 
- budowę układu komunikacyjnego. 

188,450 
(Noteć) 

19. 2
1 

DREZDENKO – projektowana duża przystań turystyczna z zapleczem rekreacyjnym 
(plaża). 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- przebudowę umocnień brzegu, 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek o długości 15m, 
- budowę zaplecza sanitarno-socjalnego i hangarów wraz z warsztatem, 
- budowę nowego wyposażenia instalacyjnego, 
- budowę i montaż obiektów małej architektury, 
- roboty czerpalne. 

187,600 
(Noteć) 

20. 2
2 

GRUDZIENIEC - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

185,550 
(Noteć) 

21. 2
3 

STARE BIELICE - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

182,600 
(Noteć) 
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22. 2
4 

KOSIN - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

183,70 
(Noteć) 

 Województwo wielkopolskie  

23. 2
5 

NOWE BIELICE – projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę przystani kajakowej, 
- urządzenie pola namiotowego, 
- budowę drogi dojazdowej. 

177,200 
(Noteć) 

24. 2
6 

KRZYŻ WLKP. – ŚLUZA NR 22 - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

176,200 
(Noteć) 

25. 2
7 

DRAWSKO - projektowana duża przystań turystyczna. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek sportowo-turystycznych o dług. do 15m, 
systemem pomostów pływających, 
- budowę umocnień brzegu, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- roboty czerpalne, 
- budowę obrotnicy o średnicy ok. 75m, 
- budowę nabrzeża dalbowego dla statków pasażerskich i barek, 
- budowę obiektów małej architektury. 

174,050 
(Noteć) 

26. 2
8 

DRAWSKO-ŚLUZA NR 21 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

170,970 
(Noteć) 

27. 2
9 

WIELEŃ-ŚLUZA NR 20 - projektowana duża przystań turystyczna. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

161,800 
(Noteć) 

28. 3
0 

WIELEŃ-ŚLUZA NR 20 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

161,500 
(Noteć) 

29. 3
1 

WRZESZCZYNA-ŚLUZA NR 19 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej 
wraz z budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

155,530 
(Noteć) 
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30. 3
2 

ROSKO-ŚLUZA NR 18 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

148,840 
(Noteć) 

31. 3
3 

MIKOŁAJEWO-ŚLUZA NR 17 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz 
z budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

143,140 
(Noteć) 

32. 3
4 

CISZKOWO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

141,240 
(Warta) 

33. 3
5 

PIANÓWKA-ŚLUZA NR 16 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

136,210 
(Noteć) 

34. 3
6 

CZARNKÓW - projektowana plaża przy istniejącym kompleksie sportowo  – rekreacyjnym. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę kąpieliska w sztucznie wybudowanym basenie, 
- urządzanie plaży. 

133,500 
(Noteć) 

35. 3
7 

CZARNKÓW - projektowana duża przystań turystyczna. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek sportowo-turystycznych o długości do 15m, 
- budowę (przebudowę) umocnień nabrzeża, 
- budowę slipu – pochylni, 
- rozbudowę zaplecza sanitarno-socjalnego, 
- budowę obiektów małej architektury, 
- roboty czerpalne. 

131,450 
(Noteć) 

36. 3
8 

CZARNKÓW - projektowany basen dla małych jednostek turystycznych. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

131,980 
(Noteć) 
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37. 3
9 

LIPICA-ŚLUZA NR 15 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

128,330 
(Noteć) 

38. 4
0 

ROMANOWO-ŚLUZA NR 14 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

122,660 
(Noteć) 

39. 4
1 

WALKOWICE-ŚLUZA NR 13 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

117,730 
(Noteć) 

40. 4
2 

NOWE-ŚLUZA NR 12 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

111,860 
(Noteć) 

41. 4
3 

UJŚCIE - projektowany turystyczny port bazowy z przystanią dla statków pasażerskich i 
plażą. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek sportowo-turystycznych o długości 15m, 
systemem pomostów pływających, 
- budowę umocnień brzegu, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę obrotnicy o średnicy ca 75m, 
- dobudowę nabrzeża dalbowego dla statków pasażerskich i barek, 
- budowę plaży na zakończeniu starorzecza, 
- roboty czerpalne. 

105,800 
(Noteć) 

42. 4
4 

UJŚCIE – projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę nabrzeża dla małych jednostek 
turystycznych. 

 

43. 4
5 

MILCZ - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę przystani dla kajaków i małych 
jednostek turystycznych, pole namiotowe, budowę obiektów małej architektury. 

94,800 
(Noteć) 

44. 4
6 

BRZOSTOWICE -  projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę przystani dla kajaków i małych 
jednostek turystycznych, pole namiotowe, budowę obiektów małej architektury. 

82,950 
(Noteć) 

45. 4
7 

BIAŁOŚLIWIE - projektowana duża przystań turystyczna. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych systemem pomostów 
pływających, 
- budowę umocnień brzegu, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
-budowę plaży na zakończeniu starorzecza, 
- roboty czerpalne, 
- budowę obiektów małej architektury. 

76,090 
(Noteć) 
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46. 4
8 

KROSTKOWO-ŚLUZA NR 11 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz 
z budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

68,200 
(Noteć) 

47. 4
9 

MOST W ŻUŁAWCE/k. Osieka - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę przystani dla kajaków i małych 
jednostek turystycznych oraz urządzenie pola namiotowego. 

62,100 
(Noteć) 

 Województwo kujawsko-pomorskie  

48. 5
0 

GROMADNO- ŚLUZA NR 10- projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

53,400 
(Noteć) 

49. 5
1 

NAKŁO ZACHODNIE- ŚLUZA NR 9 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej 
wraz z budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

42,700 
(Noteć) 

50. 5
2 

NAKŁO n. NOTECIĄ - istniejąca przystań Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej do 
modernizacji i rozbudowy. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę placu zabaw przy ul. Hallera, 
-budowa ciągu spacerowego (bulwaru) łączącego dwa skrajne punkty zespołu 
rekreacyjnego, 
- budowę przystani kajakowej w starym basenie portowym, 
- budowę przystani wodnej z zapleczem, 
- rewitalizację kąpieliska na terenie „Łazienek‖. 

39,900 
(Noteć) 

51. 5
3 

NAKŁO n. NOTECIĄ - projektowana duża przystań turystyczna z zapleczem rekreacyjnym. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych systemem pomostów 
pływających, 
- budowę umocnień brzegu, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
-budowę plaży na zakończeniu starorzecza, 
- roboty czerpalne, 
- budowę obiektów małej architektury. 

39,900 
(Noteć) 

52. 5
4 

NAKŁO WSCHODNIE-ŚLUZA NR 8 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej 
wraz z budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne,  
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

38,900 
(Kanał 

Bydgoski) 
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53. 5
5 

JÓZEFINKI-ŚLUZA NR 7 - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

37,900 
(Kanał 

Bydgoski) 

54. 5
6 

GORZEŃ - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

31,500 
(Kanał 

Bydgoski) 

55. 5
7 

BYDGOSZCZ-OSOWA GÓRA-ŚLUZA NR 6 - projektowana modernizacja infrastruktury 
żeglugowej wraz z budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

20,970 
(Kanał 

Bydgoski) 

56. 5
8 

BYDGOSZCZ - PRĄDY-ŚLUZA NR 5 - projektowana modernizacja infrastruktury 
żeglugowej wraz z budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- mechanizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

20,000 
(Kanał 

Bydgoski) 

57. 5
9 

BYDGOSZCZ – CZYŻKÓWKO - ŚLUZA NR 4 - projektowana modernizacja infrastruktury 
żeglugowej wraz z budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego oraz z istniejącą 
przystanią KS „Gwiazda‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

15,970 
(Kanał 

Bydgoski) 

58. 6
0 

BYDGOSZCZ - OKOLE-ŚLUZA NR 3 - projektowana modernizacja infrastruktury 
żeglugowej wraz z budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowę kierownic, 
- budowę dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowę umocnień brzegu, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowę małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

14,800 
(Kanał 

Bydgoski) 
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59. 6
1 

BYDGOSZCZ- projektowana duża przystań turystyczna „Brda Centrum‖ wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego „Brda Centrum‖. Projektowane przedsięwzięcie 
obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych systemem pomostów 
pływających, 
- budowę przystanku tramwaju wodnego 
- budowę umocnień brzegu, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
-budowę plaży na zakończeniu starorzecza, 
- roboty czerpalne, 
- budowę obiektów małej architektury. 

12,840 
(Brda) 

60. 6
2 

BYDGOSZCZ – przystanek tramwaju wodnego „Astoria‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę przystanku tramwaju wodnego 
„Astoria‖ wraz z zapleczem. 

12,800 
(Brda) 

61. 6
3 

BYDGOSZCZ-ŚLUZA NR 2 (miejska) - projektowana modernizacja infrastruktury 
żeglugowej wraz z budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowa kierownic, 
- budowa dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowa umocnień brzegu, 
- mechanizacja napędów, 
- budowa oznakowania nawigacyjnego 
- w niektórych przypadkach budowa małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

12,400 
(Brda) 

62. 6
4 

BYDGOSZCZ –przystań pasażerska „Zawisza‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla niewielkich jednostek turystycznych, 
- budowę zaplecza socjalno – technicznego. 

11,950 
(Brda) 

63. 6
5 

BYDGOSZCZ - nabrzeże dla statków pasażerskich w rejonie Rybiego Rynku‖ wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego „Rybi Rynek‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie przystosowanie nabrzeża dla statków 
pasażerskich oraz dla krótkotrwałego postoju małych jednostek turystycznych. 

11,050 
(Brda) 

64. 6
6 

BYDGOSZCZ – projektowany przystanek tramwaju wodnego oraz projektowana plaża w 
pobliżu hali sportowej „Łuczniczka‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę  przystanku tramwaju wodnego 
wraz z zapleczem oraz pływającego basenu - plaży. 

9,320 
(Brda) 

65. 6
7 

BYDGOSZCZ – Przystanek tramwaju wodnego „Młyny‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę przystanku tramwaju wodnego 
„Młyny‖ wraz z zapleczem. 

9,480 
(Brda) 

66. 6
8 

BYDGOSZCZ – Przystanek tramwaju wodnego „Parkowy‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę przystanku tramwaju wodnego 
„Parkowy‖ wraz z zapleczem. 

8,800 
(Brda) 

67. 6
9 

BYDGOSZCZ – Przystanek tramwaju wodnego „Most‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę przystanku tramwaju wodnego 
„Most‖ wraz z zapleczem. 

7,650 
(Brda) 

68. 7
0 

BYDGOSZCZ - projektowana duża przystań turystyczna „Kartodrom‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek sportowo-turystycznych o długości do 15m, 
- remont i przebudowę istniejących nabrzeży, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę i modernizację zaplecza sanitarno – socjalnego,  
 

7,10 
(Brda) 

69. 7
1 

BYDGOSZCZ – bazowy port turystyczny „Żegluga‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek sportowo-turystycznych o długości do 15m, 
- remont i przebudowę istniejących nabrzeży, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę i modernizację zaplecza sanitarno – socjalnego,  
- budowę hotelu, 
- roboty czerpalne, 
- lokalizację plaży od strony wyspy. 

5,40 
(Brda) 

70. 7
2 

BYDGOSZCZ - linowy wyciąg nart wodnych na akwenie ‖Brdyujście‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmie budowę linowego wyciągu nart wodnych o długości 
co najmniej 1050 m, z zachowaniem przynajmniej dwóch prostych odcinków 
międzypodporowych o dl. min, 311 m – wymóg Międzynarodowej Federacji Narciarstwa 
Wodnego dopuszczający obiekt do organizacji zawodów rangi międzynarodowej. Wyciąg 
wyposażony w posadowiony na akwenie Brdy budynek startowy mieszczący zaplecze 
techniczne, socjalne i wypożyczalnie niezbędnego sprzętu. Wyciąg posadowiony musi być 
w sposób niekolidujący z istniejącym torem kajakowym i podejściem do awanportu górnego 
śluzy Czersko Polskie. 

1,60 
(Brda) 



 

124 
 

71. 7
3 

CZERSKO POLSKIE-ŚLUZA NR1 - projektowana odbudowa zaplecza obsługi ruchu 
turystycznego wraz z budową dużej przystani turystycznej „Brdyujście‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne, 
- budowa kierownic, 
- budowa dalb postojowych dla dużych jednostek, 
- odtworzenie i budowa umocnień brzegu, 
- mechanizacja napędów, 
- budowa oznakowania nawigacyjnego, 
- w niektórych przypadkach budowa małych przystani dla jednostek turystycznych wraz z 
infrastrukturą. 

1,20 
(Brda) 

72. 7
4 

BYDGOSZCZ -  strategiczna przystań turystyczna „Brdyujście‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmie: 
- budowę pomostów cumowniczo – zejściowych w awanportach górnym i dolnym śluzy 
Czersko Polskie wraz z zapleczem lądowym (sanitariaty, mała architektura, tablice 
informacyjne itp.) 
- budowę dużej przystani turystycznej „Brdyujście‖ w awanporcie dolnym i górnym 
nieczynnej śluzy Brdyujście  
- budowę zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 

1,20 
(Brda) 

73. 7
5 

BYDGOSZCZ – przystań turystyczna ‖Ujście Brdy‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmie: 
- budowę pomostów cumowniczo – zejściowych  wraz z zapleczem lądowym (sanitariaty, 
mała architektura, tablice informacyjne itp.) 
- budowę zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 

772,600 
(Wisła) 

74. 7
6 

BYDGOSZCZ - FORDON - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie:   
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych systemem pomostów 
pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza kubaturowego sanitarno – socjalnego, 
- budowę i montaż obiektów małej architektury. 

774,90 
(Wisła) 

75. 7
7 

OSTROMECKO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

776,550 
(Wisła) 

76. 7
8 

STRZELCE DOLNE- projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostu cumowniczego dla małych jednostek turystycznych i kajaków, 
- budowę obiektów małej architektury. 

776,400 
(Wisła) 

77. 7
9 

KOZIELEC - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie:   
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych systemem pomostów 
pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza kubaturowego sanitarno – socjalnego, 
- budowę i montaż obiektów małej architektury. 

787,85 
(Wisła) 

78. 8
0 

TOPOLNO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie:   
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych systemem pomostów 
pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza kubaturowego sanitarno – socjalnego, 
- budowę i montaż obiektów małej architektury. 

794,25 
(Wisła) 

79. 8
1 

BIEŃKÓWKA - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie:   
-budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych systemem pomostów 
pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza kubaturowego sanitarno – socjalnego, 
- budowę i montaż obiektów małej architektury. 

797,00 
(Wisła) 

80. 8
2 

CHEŁMNO - projektowana przystań żeglugi pasażerskiej. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę stanowiska dla statków turystycznych, w tym dla jednego o długości 80m, 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych o długości do15m, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingów dla autobusów i samochodów osobowych, 
- budowę i montaż urządzeń małej architektury. 

807,500 
(Wisła) 

81. 8
3 

ŚWIECIE - projektowana przystań żeglugi pasażerskiej. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę basenu wraz z obrotnicą 
- dostosowanie Wdy do parametrów II klasy na odcinku Wisła – most drogowy na Wdzie. 

813,15 
(Wisła) 
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82. 8
4 

STWOLNO WIELKIE - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

821,90 
(Wisła) 

83. 8
5 

DRAGACZ - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

836,200 
(Wisła) 

84. 8
6 

GRUDZIĄDZ - projektowana duża przystań turystyczna wraz z zapleczem rekreacyjnym na 
bazie istniejącego basenu portowego. 
 

834,05 
(Wisła) 

85. 8
7 

WEŁCZ WIELKI - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

844,75 
(Wisła) 

86. 8
8 

NOWE - projektowana przystań żeglugi pasażerskiej oraz miejsce postoju jachtów 
motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- jak na obiekcie 25KP, 
- budowę jednego stanowiska dla statku długości 55m. 

853,20 
(Wisła) 

87. 8
9 

TORUŃ – ujście Drwęcy - Budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 
m) wraz z przystankiem tramwaju wodnego w ujściowym odcinku rzeki Drwęcy poniżej 
mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 654. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek   turystycznych (do 15m) z systemem 
pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury. 

728,40 
(Wisła  

ujście Drwęcy) 

88. 9
0 

TORUŃ - Budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego na terenie dawnego młyna Trzeposz. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
z systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury. 

731,80 
(Wisła) 

89. 9
1 

TORUŃ - budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego na Błoniach Nadwiślańskich (początek Małej 
Wisełki). 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
z systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury. 

732,90 
(Wisła) 

90. 9
2 

TORUŃ - budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego przy klubie wioślarskim „Budowlani‖. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
z systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury. 

734,45 
(Wisła) 
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91. 9
3 

TORUŃ - budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) na Małej 
Wisełce przy moście drogowym. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
z systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury. 

735,20 
(Wisła) 

92. 9
4 

TORUŃ - budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) u ujścia Małej 
Wisełki. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
z systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury. 

735,80 (Wisła) 

93. 9
5 

TORUŃ - kompleksowa rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z utworzeniem 
stanowisk postojowych dla jednostek turystycznych różnego typu, wraz z możliwością 
lokalizacji stacji paliw. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę stanowisk postojowych dla statków pasażerskich o dł. do 50 m 
- budowę pomostów do obsługi niewielkich jednostek turystycznych 
- budowę stacji paliw na zachodnim krańcu bulwaru obsługującej również ruch 
samochodowy 
- przebudowę umocnienia skarpy brzegowej 
- budowę nawierzchni ciągów pieszych i pieszo jezdnych 
- budowę oświetlenia zewnętrznego i odwodnienia terenu 
- budowę obiektów małej architektury 

733,80 – 
735,20 
(Wisła) 

94. 9
6 

TORUŃ - Budowa dużej przystani turystycznej w dawnym Basenie AZS. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- przebudowę umocnień brzegu 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek o długości 15m 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno socjalnego 
- budowę nowego wyposażenia instalacyjnego 
- budowę i montaż obiektów małej architektury 
- roboty czerpalne 

735,75 
(Wisła) 

95. 9
7 

TORUŃ - Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury zaplecza remontowo – 
stoczniowego w Porcie Zimowym. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- remont i modernizacje istniejących urządzeń pochylni i zaplecza stoczniowego 
- przebudowę umocnień brzegu 
- budowę zaplecza sanitarno socjalnego 
- budowę nowego wyposażenia instalacyjnego 
- roboty czerpalne 

736,25 
(Wisła) 

96. 9
8 

TORUŃ - Budowa turystycznego portu bazowego w Porcie Zimowym. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- przebudowę umocnień brzegu 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek o długości 15m 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno socjalnego oraz techniczno – remontowego 
- budowę nowego wyposażenia instalacyjnego 
- budowę i montaż obiektów małej architektury 
- roboty czerpalne. 

736,25 
(Wisła) 

97. 9
9 

TORUŃ - Budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego w bocznej zatoczce Wisły na Bydgoskim Przedmieściu. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
z systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury 

737,45 
(Wisła) 

98. 1
0
0 

TORUŃ - Budowa turystycznego portu bazowego w Porcie Drzewnym wraz z 
przystankiem tramwaju wodnego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- przebudowę umocnień brzegu 
- budowę miejsc postojowych dla jednostek o długości 15m 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno socjalnego oraz techniczno – remontowego 
- budowę nowego wyposażenia instalacyjnego 
- budowę i montaż obiektów małej architektury 
- roboty czerpalne 

744,85 
(Wisła) 
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99. 1
0
1 

TORUŃ - Budowa toru wioślarskiego wraz z zapleczem w Porcie Drzewnym. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 

- przebudowę umocnień brzegu 
- budowę torów wyścigowo - treningowych 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno socjalnego oraz techniczno – remontowego 
- budowę i montaż obiektów małej architektury 

744,85 
(Wisła) 

100. 1
0
2 

PRZYŁUBIE - Budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) we wsi 
Przyłubie nieopodal drogi krajowej nr 10. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie; 
- budowę pomostów pływających dla małych jednostek 
- budowę drogi dojazdowej i parkingu 
- budowę i montaż obiektów małej architektury. 

751,20 
(Wisła) 

101. 1
0
3 

SOLEC KUJAWSKI - budowa infrastruktury technicznej obszar lokalizacji przemysłu 
przyportowego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie; 
- budowę pomostów pływających dla małych jednostek 
- budowę drogi dojazdowej i parkingu 
- budowę i montaż obiektów małej architektury. 

761,60 
(Wisła) 

102. 1
0
4 

SOLEC KUJAWSKI - Budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) 
nieopodal promu dolnolinowego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury. 

763,50 
(Wisła) 

103. 1
0
5 

CZARNOWO – Budowa przystani dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) 
nieopodal promu dolnolinowego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m) 
systemem pomostów pływających 
- budowę slipu – pochylni 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego 
- budowę parkingu 
- budowę elementów małej architektury.  

763,50 
(Wisła) 

 Województwo pomorskie  

104. 1
0
6 

NEBROWO WIELKIE - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

852,650 
(Wisła) 

105. 1
0
7 

WIDLICE - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

862,900 
(Wisła) 

106. 1
0
8 

OPALENIE – projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

863,750 
(Wisła) 

107. 2
8 

KORZENIEWO - projektowana duża przystań turystyczna, stanowisko dla statku 
pasażerskiego i przeładownia publiczna. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- modernizację i utrzymanie przeprawy promowej, 
- budowę przystani żeglarskiej w basenie portowym, 
- budowę przeładowni, 
- rekonstrukcję historycznego wodowskazu mechanicznego, 
- zniesienie statusu terenu zamkniętego. 

867,90 
(Wisła) 

108. 1
0
9 

GNIEW - projektowana duża przystań turystyczna. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę przystani żeglarskiej w starorzeczu rz. Wierzycy, 
- modernizację nabrzeża porośniętego w kierunku okazjonalnego przeładunku towarów, 
- utrzymanie i modernizację promu dolnolinowego. 

876,90 
(Wisła) 
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109. 1
1
0 

JANOWO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi przy przeprawie 
promowej. 
Jak dla obiektu w Opaleniu,  a ponadto modernizacja i utrzymanie promu dolnolinowego. 

876,90 
(Wisła) 

110. 1
1
1 

BIAŁA GÓRA - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z budową 
zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne w awanportach, 
- budowę i modernizację kierownic, 
- modernizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- budowę nabrzeża pasażerskiego, 
- budowę przystani żeglarskiej, 
- budowę pomostów cumowniczo – zejściowych w awanportach dolnym i górnym. 

886,00 
(Wisła) 

111. 1
1
2 

BIAŁA GÓRA - projektowana duża przystań turystyczna 
j.w. 

886,00 
(Wisła) 

112. 1
1
3 

WLK. WALICHNOWY – projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

887,450 
(Wisła) 

113. 1
1
4 

MĄTOWY WIELKIE - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

898,500 
(Wisła) 

114. 1
1
5 

GORZĘDZIEJ - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

901,700 
(Wisła) 

115. 1
1
6 

KNYBAWA (most) - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

903,00 
(Wisła) 

116. 1
1
7 

TCZEW - turystyczny port bazowy. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- system pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

908,57 
(Wisła) 

117. 1
1
8 

PALCZEWO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- system pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 
- punkt widokowy. 

925,470 
(Wisła) 

118. 1
1
9 

LESZKOWY - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych oraz nabrzeże 
(przeładownia publiczna). 
Jak dla obiektu 1PO, plus remont istniejącego nabrzeża dla przeładunków okazjonalnych. 

925,470 
(Wisła) 
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119. 1
2
0 

OSTASZEWO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- system pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 
- punkt widokowy. 

925,350 
(Wisła) 

120. 1
2
0 

ŚLUZA GDAŃSKA GŁOWA - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne w awanportach, 
- budowę i modernizację kierownic, 
- modernizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- budowę nabrzeża pasażerskiego, 
- budowę przystani żeglarskiej, 
- budowę pomostów cumowniczo – zejściowych w awanportach dolnym i górnym. 

0,200 
(Szkarpawa) 

121. 1
2
1 

BŁOTNIK - projektowana duża przystań turystyczna. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie wykonanie robót dla przywrócenie 
obiektowi funkcji użytkowej, w postaci przystani turystycznej. 

Ślepa odnoga 
Martwej Wisły 

122. 1
2
2 

ŚLUZA PRZEGALINA POŁUDNIOWA - projektowana modernizacja infrastruktury 
żeglugowej wraz z budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie:  
- budowę mostu zwodzonego, 
- budowę pomostów cumowniczo – zejściowych w awanportach śluzy, 
- roboty związane z przywróceniem stoczni remontowej do funkcji użytkowej. 

0,550 
(Martwa Wisła) 

123. 1
2
3 

MIKOSZEWO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 
- modernizację i utrzymanie promu. 

938,70 
(Wisła) 

124. 1
2
4 

ŚWIBNO - projektowana duża przystań turystyczna. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie roboty remontowo- modernizacyjne, dla 
przywrócenia obiektowi pełnej zdolności (funkcji) użytkowej. 

939,200 
(Wisła) 

125. 1
2
5 

WIŚLINKA - projektowany turystyczny port bazowy z możliwością rozbudowy zaplecza 
szkutniczo – stoczniowego oraz innego rodzaju nieuciążliwego przemysłu przyportowego. 

8,450 
(Martwa Wisła) 

126. 1
2
6 

SOBIESZEWO – projektowany most zwodzony przez Martwą Wisłę. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę nowego mostu zwodzonego. 

9,00 
(Martwa Wisła) 

127. 1
2
7 

WIŚLINKA – projektowana duża przystań turystyczna 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę od podstaw przystani żeglarskiej. 

11,00 
(Martwa Wisła) 

128. 1
2
8 

SOBIESZEWO - projektowany turystyczny port bazowy oraz przystań żeglarska. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie remont istniejącej przystani w celu 
zwiększenia jej funkcji użytkowej. 

8,45 
(Martwa Wisła) 

129. 1
2
9 

GÓRKI WSCHODNIE – projektowana przystań żeglarska. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę przystani żeglarskiej. Wisła Śmiała 

130. 1
3
0 

WIŚLINKA - istniejące substandardowe przystanie i miejsca postoju łodzi i jachtów 
przewidziane do restrukturyzacji i modernizacji. 

10,200 
(Martwa Wisła) 

131. 1
3
1 

PIEKŁO - projektowana przystań kajakowa. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę typowej przystani kajakowej z 
elementami zagospodarowania obiektami małej architektury. 

Stare koryto 
Nogatu 

132. 1
3
2 

POGORZAŁA WIEŚ - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

8,50 
(Nogat) 
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133. 1
3
3 

KRAŚNIEWO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

15,70 
(Nogat) 

134. 1
3
4 

ŚLUZA SZONOWO - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z budową 
zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

14,50 
(Nogat) 

135. 1
3
5 

KAMIONKA –pomost cumowniczy dla małych jednostek turystycznych. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury 

20,20 
(Nogat) 

136. 1
3
6 

MALBORK - istniejąca przystań żeglarska – projektowana do rozbudowy i modernizacji. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie modernizację i remont istniejącej 
przystani. 

17,650 
(Nogat) 

137. 1
3
7 

MALBORK – projektowane stanowisko dla statku pasażerskiego oraz niewielkich jednostek 
turystycznych. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę nabrzeża pasażerskiego z pełną 
infrastrukturą. Obiekt ma być przystosowany do cumowania statków o długości do 55m. 

19,20 
(Nogat) 

138. 1
3
8 

MALBORK - projektowany turystyczny port bazowy przy Parku Północnym. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

20,10 
(Nogat) 

139. 1
3
9 

ŚLUZA RAKOWIEC - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z budową 
zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne w awanportach, 
- budowę i modernizację kierownic, 
- modernizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- budowę nabrzeża pasażerskiego, 
- budowę przystani żeglarskiej, 
- budowę pomostów cumowniczo – zejściowych w awanportach dolnym i górnym. 

23,950 
(Nogat) 

140. 1
4
0 

JANÓWKA - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

28,30 
(Nogat) 

141. 1
4
1 

ZĄBROWO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

36,390 
(Nogat) 
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142. 1
4
2 

ŚLUZA MICHAŁOWO - projektowana modernizacja infrastruktury żeglugowej wraz z 
budową zaplecza obsługi ruchu turystycznego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- roboty czerpalne w awanportach, 
- budowę i modernizację kierownic, 
- modernizację napędów, 
- budowę oznakowania nawigacyjnego, 
- budowę nabrzeża pasażerskiego, 
- budowę przystani żeglarskiej, 
- budowę pomostów cumowniczo – zejściowych w awanportach dolnym i górnym. 

38,590 
(Nogat) 

143. 1
4
3 

WIERCINY - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

41,10 
(Nogat) 

144. 1
4
4 

JAZOWA - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

45,30 
(Nogat) 

145. 1
4
5 

ŻUŁAWKI - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

2,20 
(Szkarpawa) 

146. 1
4
6 

DREWNICA - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

2,850 
(Szkarpawa) 

147. 1
4
7 

IZBISKA – projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- budowę systemu pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

5,850 
(Szkarpawa) 

148. 1
4
8 

RYBINA - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę pomostów cumowniczych powyżej i poniżej mostu zwodzonego,  
- budowę nabrzeża pasażerskiego oraz nabrzeża do okazjonalnego przeładunku towarów. 

14,450 
(Szkarpawa) 

149. 1
4
9 

OSŁONKA - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

23,950 
(Szkarpawa) 

150. 1
5
0 

WISŁA KRÓLEWIECKA –  Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie przebudowę 
koryta rzeki do parametrów II klasy. 

Wisła 
Królewiecka 

151. 1
5
1 

SZTUTOWO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie modernizację przystani dla osiągnięcia 
pełnej zdolności użytkowej. 

7,50 
(Wisła 

Królewiecka) 

152. 1
5
2 

KĄTY RYBACKIE – projektowana duża przystań turystyczna wraz ze stanowiskiem dla 
statku pasażerskiego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie rozbudowę i modernizację parku 
jachtowego i istniejącego nabrzeża. 

Zalew Wiślany 
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153. 1
5
3 

KRYNICA MORSKA – projektowany turystyczny port bazowy wraz ze stanowiskiem dla 
statków pasażerskich i promu samochodowego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie rozbudowę i modernizację parku 
jachtowego i istniejącego nabrzeża. 

Zalew Wiślany 

154. 1
5
4 

PIASKI – projektowana duża przystań turystyczna. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie roboty modernizacyjne, dla przywrócenia 
pełnej zdolności użytkowej istniejącemu obiektowi. 

Zalew Wiślany 

 Województwo warmińsko-mazurskie  

155. 1
5
5 

BIELNIK DRUGI -  projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

0,150 
(Kanał 

Jagielloński) 

156. 1
5
6 

NOWAKOWO - projektowane miejsce postoju jachtów motorowych i łodzi. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu, 
- budowę elementów małej architektury. 

Rzeka Elbląg 

157. 1
5
7 

NOWAKOWO - pomosty cumowniczo-zejściowe powyżej i poniżej mostu pontonowego. 
Projektowane przedsięwzięcie, obejmować będzie; 
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m)  
  systemem pomostów pływających 
- budowę elementów małej architektury. 

Rzeka Elbląg 

158. 1
5
8 

KAMIENICA ELBLĄSKA - przystań dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) oraz 
rewitalizacja basenu portowego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- rozbudowę i modernizację nabrzeży portu rybackiego, 
- wykonanie robót czerpalnych,  
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę drogi dojazdowej i parkingu.  

Zatoka 
Elbląska 

159. 1
5
9 

KAMIENICA ELBLĄSKA (Basen Północny) - przystań dla małych jednostek turystycznych 
(do dł. 15 m) oraz rewitalizacja basenu portowego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- rozbudowę i modernizację nabrzeży portu rybackiego, 
- wykonanie robót czerpalnych,  
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę drogi dojazdowej i parkingu 

Zatoka 
Elbląska 

160. 1
5 

SUCHACZ  NADBRZEŻE- przystań dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) oraz 
rewitalizacja basenu portowego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- rozbudowę i modernizację nabrzeży portu rybackiego, 
- wykonanie robót czerpalnych,  
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę drogi dojazdowej i parkingu. 

Zatoka 
Elbląska 

161. 1
6
0 

SUCHACZ - przystań dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) oraz rewitalizacja 
basenu portowego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- rozbudowę i modernizację nabrzeży portu rybackiego, 
- wykonanie robót czerpalnych,  
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę drogi dojazdowej i parkingu. 

Zalew Wiślany 
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162. 1
6
1 

SUCHACZ - przystań dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) oraz rozbudowa 
plaży. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- rozbudowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
  systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu.  

Zalew Wiślany 

163. 1
6
2 

SUCHACZ - przystań dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) oraz rewitalizacja 
basenu cegielni w Suchaczu. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę umocnień brzegowych, 
- wykonanie robót czerpalnych,  
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę drogi dojazdowej i parkingu.  

Zalew Wiślany 

164. 1
6
3 

PĘKLEWO - przystań dla małych jednostek turystycznych (do dł. 15 m) oraz rewitalizacja 
basenu portowego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- budowę umocnień brzegowych, 
- wykonanie robót czerpalnych,  
- budowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
- systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę drogi dojazdowej i parkingu.  

Zalew Wiślany 

165. 1
6
4 

KADYNY - przystań turystyczna wraz ze stanowiskiem dla statku pasażerskiego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- modernizacja i rozbudowa falochronów, 
- roboty czerpalne, 
- rozbudowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
  systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu.  

Zalew Wiślany 

166. 1
6
5 

TOLKMICKO - przystań turystyczna wraz ze stanowiskiem dla statku pasażerskiego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- modernizacja i rozbudowa falochronów, 
- roboty czerpalne, 
- budowę przyczółka – rampy ro-ro wraz z dalbami cumowniczo - odbojowymi 
- budowę drogi dojazdowej i placu postojowego.  

Zalew Wiślany 

167. 1
6
6 

TOLKMICKO – przystań żeglarska. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- modernizacja i rozbudowa nabrzeży, 
- roboty czerpalne, 
- rozbudowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
  systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu.  

Zalew Wiślany 

168. 1
6
7 

FROMBORK – turystyczny port bazowy. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- modernizacja i rozbudowa falochronu i nabrzeży, 
- roboty czerpalne, 
- rozbudowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
  systemem pomostów pływających, 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego, 
- budowę parkingu.  

Zalew Wiślany 

169. 1
6
8 

NOWA PASŁĘKA - Rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz rozbudowa i modernizacja 
portu rybackiego wraz z rewitalizacją mostu zwodzonego. 
Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie: 
- rozbudowę i modernizację nabrzeży portu rybackiego, 
- rozbudowę miejsc postojowych dla małych jednostek turystycznych (do 15m), 
  systemem pomostów pływających, 
- rewitalizację mostu zwodzonego 
- budowę slipu – pochylni, 
- budowę zaplecza sanitarno – socjalnego. 

Zalew Wiślany 
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Przedstawione w tabelach 4.5 i 4.6 inwestycje to w większości obiekty nowe, jedynie w kilku 

przypadkach są to obiekty istniejące lecz modernizowane, a planowane w nich inwestycje 

pozwolą na uzyskanie nowej jakości w zakresie świadczonych usług. 

Przyjmując bardzo zaniżone parametry dotyczące wykorzystania tych obiektów: 

 dla jednostek realizujących przewozy zbiorowe, w zależności od długości statku 

(15- 50 m i powyżej) o maksymalnej liczbie pasażerów wynoszącej 200 do 1200  

przyjęto średnio 5 rejsów w ciągu dnia, 50 pasażerów w jednym rejsie, 60 dni 

okresu nawigacyjnego; 

 dla jednostek o długości do 15 m (maksymalna liczba pasażerów na takich 

jednostkach wynosi 36 osób, a minimalna liczba miejsc postojowych w porcie 

turystycznym bazowym – 50, w przystani turystycznej - 2075), przyjęto średnio 10 

rejsów dziennie, 5 pasażerów i okres nawigacyjny 60 dni, 

 dla jednostek małych i kajaków (minimalna liczba miejsc postojowych w porcie 

turystycznym bazowym – 50, w przystani turystycznej - 20) przyjęto średnią liczbę 

rejsów (zawinięć jednostek) – 10, liczbę pasażerów - 3, okres nawigacyjny - 60 

dni.  

 Przy takich założeniach dodatkowy popyt na przewozy pasażerskie można określić na 

poziomie 0,9 mln pasażerów (tabela 4.7.) 

Tabela 4.7 

Prognozowana liczba pasażerów w nowych  i zmodernizowanych portach i przystaniach 

Żegluga zbiorowa 

Charaktrystyka Liczba portów i 
przystani  

Średnia 
liczba 
rejsów 

Średnia 
liczba 
pasażerów 

Okres 
nawigacyjny 

Razem 
prognozowana 
liczba pasażerów 

Przystań 
pasażerska dla 
dużych statków 

30 5 
 

50 60 450000 

Przystań 
pasażerska dla 
statków do 15 m 

3 5 20 60 18000 

Porty i przystanie dla turystyki indywidualnej 0 

Przystań dla 
dużych jednostek, 
jednostek o 
długości do 15 m, 
tramwaje wodne 

101 10 5 60 303000 

Małe jednostki 
turystyczne i 
kajaki 

60 10 3 60 108000 

Inne obiekty 
towarzyszące  

8 - - - 0 

Razem 169    879000 

Źrodło: opracowanie własne. 

 

 Oceniając realność przedstawionej prognozy popytu na przewozy pasażerskie, 

generowanego dzięki nowym inwestycjom na MDW E-70, na podstawie dotychczasowych 
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 Koncepcja… 
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doświadczeń, można stwierdzić, że prognoza ta jest bardzo ostrożna i można uznać ją  za 

wariant minimalny. Wraz z rozwojem turystyki, pojawieniem się atrakcyjnej kompleksowej 

oferty turystycznej i wydłużeniem sezonu turystycznego do przynajmniej 90 dni będzie duża 

szansa na osiągnięcie większych przewozów pasażerskich od prognozowanych. 

Reasumując, przyjmując następujące założenia: 

 przywrócona zostanie większość przewozów pasażerskich, realizowanych w latach 

80-tych - wg szacunków wielkość ta, uwzględniając przedstawione uwarunkowania, 

oszacowana może być  na 2,4 mln pasażerów rocznie, 

 nieuwzględniana w dotychczasowych statystykach grupa pasażerów jachtów i 

kajaków w istniejących przystaniach,  portach pasażerskich i marinach szacowana 

jest na  około  0,4 mln pasażerów, uwzględniając mariny morskie zlokalizowane w 

rejonie  Zatoki Gdańskiej (mają one istotny wpływ na aktywizację przewozów 

pasażerskich na MDW E-70)
76

, 

 planowane inwestycje: przystanie dla statków pasażerskich powyżej 15 m, przystanie 

dla jednostek turystycznych do 15 m i przystanie dla małych jednostek turystycznych i 

kajaków pozwolą na obsłużenie dodatkowo około 0,9 mln pasażerów przy sezonie 

krótkim 60 dniowym (tabela 4.7). 

W efekcie w przyszłości, po przywróceniu parametrów drogi wodnej i zapewnieniu 

stałych warunków nawigacyjnych i dodatkowo uwzględniając: 

 rozwój czarteru barek indywidualnym turystom, 

 uruchomienie nie realizowanych obecnie przewozów statkami z miejscami 

hotelowymi,  

 aktywizację przewozów w miastach położonych nad dolną Wisłą (sezonowe 

przewozy turystyczno-krajoznawcze statkami o różnym standardzie, w tym 

luksusowymi z ofertą gastronomiczna, konferencje naukowe na wodzie, spotkania 

biznesowe, śluby itp.)   

liczyć można będzie w rejonie MDW E-70 na około 3,7 mln pasażerów (rys.4.7). 

Należy mieć świadomość, że szacowany popyt obejmuje również przewozy 

przybrzeżne, które realizowane są przez te same firmy (np. Żeglugę Gdańską) i tym samym 

taborem i w związku z tym są bardzo trudne do wydzielenia. Nie licząc przewozów 

przybrzeżnych realizowanych w relacjach Gdańsk, Gdynia, Sopot – Półwysep Helski, i 

między tymi miastami, szacowanych na około 0,5 mln pasażerów rocznie można przyjąć, że 

przewozy drogą MDW E-70 wyniosą około 3,2 mln pasażerów rocznie. 

 

                                                 
76

 Przy założeniu, że sezon  trwa 60 dni, a na jachcie przewożonych jest przeciętnie 5 osób, 13 przystani x 10 
jachtów dziennie (jest to ok. ¼ miejsc postojowych w istniejących marinach) = 650 osób dziennie x 60 dni = 39 
tys. osób. 
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Rys.4.7 Popyt na przewozy pasażerów MDW E-70 
Źródło: opracowanie własne. 

 

  Prognozy przewozów pasażerskich żeglugą śródlądową, opracowane dla Polski nie 

uwzględniają poszczególnych dróg wodnych, dlatego też ażeby porównać je obliczono część 

przypadającą na MDW E-70 przyjmując, że przewozy na tej drodze wodnej będą stanowiły 

analogiczną część ogólnych przewozów jak w roku 1980, tzn. 25,5%. Założenie takie 

uzasadnione jest powszechną tendencją do aktywizacji przewozów turystycznych oraz 

przewozów typu komunikacyjnego żeglugą śródlądową we wszystkich rejonach Polski. 

Porównanie prognoz  (rys.4.8) wykazuje, że: 

 wg prognozy Ekorysu na MDW E-70 nie będzie żadnych przewozów, jeżeli wyłączy 

się z prognozowanych obecnie realizowane przewozy na Zatoce Gdańskiej,  

 wg prognozy MI przewozy te wynosić będą  0,4 mln osób, będą więc po 

zagospodarowaniu dróg wodnych, pomimo dynamicznego rozwoju turystyki wodnej 

czterokrotnie mniejsze niż realizowane w 1980 roku.  

W obu tych prognozach, efekty nie są więc w żaden sposób powiązane z  zakładanym 

rozwojem dróg wodnych i infrastruktury punktowej. 

 

2,4

2,8

3,7

3,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

mln. pasażerów

Wariant minimum -
przywrócenie przewozów z lat 
80-tych z uwzględnieniem 
przewozów przybrzeżnych

Wariant uwzględniajacy 
pasażerów jachtów

Wariant uwzględniający 
inwestycje w infrastrukturę 
turystyczną

Wariant bez przewozów w 
rejonie Zatoki Gdaoskiej



 

137 
 

 

Rys. 4.8. Porównanie prognoz przewozów pasażerskich żeglugą śródlądową 
Źródło: opracowanie własne. 
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4.4. Uwarunkowania realizacji popytu na przewozy pasażerów  

 

 Realność tej prognozy jest uzależniona od wielu czynników, w tym obok 

uwarunkowań technicznych niezwykle istotną rolę odegrać mogą biura podróży, ich wyczucie 

w zakresie komponowania oferty, a także umiejętność dotarcia do potencjalnego 

użytkownika. 

W przewozach pasażerskich wymagania dotyczące śródlądowych dróg wodnych są, 

jak wykazano, dużo niższe, zaś zróżnicowanie form przewozów pozwala na wykorzystanie 

niemal każdej śródlądowej drogi wodnej, pod warunkiem, że — ze względu na 

bezpieczeństwo żeglugi — zachowane będą  parametry dróg przewidziane w 

Rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Dużo większe 

znaczenie przy realizacji tego typu przewozów mają inwestycje towarzyszące, zapewniające 

odpowiedni standard i atrakcyjność tego typu usług. Inwestycje te leżą zazwyczaj w gestii 

samorządów lub inwestorów prywatnych.  

Tabela 4.8 
Klasyfikacja dróg wodnych o znaczeniu rekreacyjnym 

Droga 
wodna 

Klasa 
Drogi 
wodne
j 

Typ statku Zestaw pchany 

Minim. 
Wysokość 
pod 
mostami 
2/ 

Symbol 
na 
mapie 

Przenaczenie 
 

Max. 
długość 

Max. 
Szerokość 

Zanurze-
nie 

Tonaż  
Max. 
długość 

Max. 
szerokość 

Zanurzenie Tonaż  
 

 L(m) B(m) d (m)7/ T (t)  L (m) B (m) D (m) 7/ T (t) H (m) 

D
o
 ż

e
g
lu

g
i 
re

k
re

a
c
y
jn

e
j 

RA 
 
 

Otwarta łódka 
Open boat 

1/
 

5.50 2.00 0.50       2.00 
 

RB 
 
 

Jacht 
kabinowy 
Cabin cruiser 

2/
 

9.50 3.00 1.00       3.25  

RC 
 
 

Jacht 
motorowy 
Motor yacht 

3/
 

15.00 4.00 1.50       4.00  

RD 
 
 

Żaglowiec 
Sailing boat 

4/
 

15.00 4.00 2.10       30.00  

1/     Small craft, such as open boats, outboard motor boats, canoes, rowing boats, inflatables and dinghies. 
2/     Small and medium size cabin cruisers or cabin sailing boats with lowering masts. 
3/     Large motor yachts. 
4/     Sailing boats where the lowering of the mast is difficult or impossible. 

Źródło: European Recreational Inland Navigation Network. Resolution No. 52 United Nations New 
York and Geneva, 2004. 

 

Konieczność zapewnienia przewidywalnych warunków na takich drogach stała się 

przesłanką ich klasyfikacji w krajach UE (tabela 4.8). Klasyfikacja ta ma ułatwić rozwój 

międzynarodowej turystyki wodnej, dla której wraz ze wzrostem poziomu życia społeczeństw 

i zmiany stylu turystyki i wypoczynku powstały wyjątkowo korzystne warunki. 
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Drogi wodne o znaczeniu rekreacyjnym  zostały sklasyfikowane w 2004 roku77. 

Klasyfikacja przewiduje 4 klasy: 

 RA – dla małych statków, np. dla otwartych łodzi do 5,5 m długości, 

 RB –dla małych i średnich jachtów kabinowych do 9,5 m długości, 

 RC – dla dużych jachtów motorowych do 15 m długości, 

 RD – dla żaglowców, w których trudno jest złożyć maszt (lub jest to niemożliwe). 

Podczas gdy w żegludze towarowej, drogi wodne nawet klasy II muszą zapewniać 

zanurzenie statków na poziomie 2,5 m., to jak wynika z tabeli 4.8, dla żeglugi turystycznej 

dostępne są nawet śródlądowe drogi wodne dla jednostek pływających o zanurzeniu 0,5 m.  

Efektywne funkcjonowanie rynku przewozów turystycznych na śródlądowych drogach 

wodnych jest uzależnione nie tylko od spełnienia określonych standardów w sferze 

infrastruktury liniowej. Sprawność tego segmentu rynku istotnie uwarunkowana jest 

także zachowaniem określonych standardów w zakresie wyposażenia portów i 

przystani. Wymagania te przede wszystkim związane są z zachowaniem właściwych 

warunków gwarantujących bezpieczny postój statków pasażerskich oraz zapewniających 

odpowiednie warunki sanitarne, hotelowe oraz gastronomiczne. Profesjonalność usług w 

tych sferach jest bowiem niezbędną podstawą atrakcyjności przewozów pasażerskich 

drogami wodnymi jako produktów turystycznych. 

  Kolejnym, bardzo ważnym czynnikiem determinującym wykorzystanie stworzonej 

infrastruktury turystycznej jest odpowiednia, dostosowana do zróżnicowanych potrzeb oferta 

biur turystycznych.  

  Podczas gdy w odniesieniu do przewozów zbiorowych biura turystyczne często 

spełniają oczekiwania turystów, włączając zwiedzanie atrakcyjnych miejsc, imprezy sportowe 

czy rozrywkowe jako element oferty w skład której wchodzi rejs statkiem, to oferta dla turysty 

indywidualnego jest uboga. A to często od niej zależeć będzie rozwój turystyki indywidualnej 

i stopień wykorzystania planowanych inwestycji dla tej grupy turystów. 

  

                                                 
77

 European Recreational Inland Navigation Network. Resolution No. 52 United Nations NEW YORK AND 
GENEVA, 2004. 
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ZAŁĄCZNIK:  
Analiza wyników badania ankietowego popytu na przewozy ładunków 
 

Badanie ankietowe przeprowadzone zostało na próbie reprezentacyjnej obejmującej 

40 przedsiębiorstw przemysłowych z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, 

wielkopolskiego i lubuskiego. Dobór przedsiębiorstw tworzących próbę badawczą oparty 

został na następujących kryteriach: 

 bezpośrednie powiązanie lokalizacji przedsiębiorstwa z MDW E-70; 

 podatność struktury asortymentowej produkcji do obsługi transportowej żeglugą 

śródlądową.  

Dane o firmach jako potencjalnych generatorach potrzeb transportowych zostały 

pozyskane w oparciu o ogólnie dostępne media oraz na podstawie listy 500 obejmującej 

największe podmioty gospodarcze w Polsce pod względem wielkości rocznych obrotów.  

Już na etapie powiadomienia firmy o zamierzeniu realizacji badania ankietowego 6 

firm odmówiło udzielenia informacji ze względu na tajemnicę handlową lub brak 

zainteresowania transportem wodnym śródlądowym. W rezultacie ankieta wystosowana 

została do 34 przedsiębiorstw, przy czym na ankietę odpowiedziało 17 firm, i informacje tych 

firm zawarte w ankiecie stanowiły podstawę analizy popytu na przewozy ładunków w 

regionie MDW E-70. 

Badanie ankietowe dotyczyło przede wszystkim następujących zagadnień: 

 zasięgu przestrzennego działalności przedsiębiorstw, 

 wykorzystania poszczególnych gałęzi transportu przez badane podmioty 

gospodarcze,  

 zainteresowania badanych przedsiębiorstw wykorzystaniem transportu wodnego do 

obsługi potrzeb transportowych pod warunkiem przywrócenia właściwej funkcji 

transportowej MDW E-70 i konkurencyjnych warunków przewozu; 

 potencjalnego zainteresowania podmiotów gospodarczych bezpośrednio 

zlokalizowanych nad MDW E-70  budową własnej przeładowni zakładowej,  

 głównych grup asortymentowych ładunków przewożonych w ramach procesów 

zaopatrzeniowo-dystrybucyjnych przez badane podmioty gospodarcze, 

 głównych kierunków przewozu ładunków, 

 przewidywanych zmian w wielkości produkcji badanych przedsiębiorstw. 

Jak wynika z tabeli 1, dla około 83% badanych przedsiębiorstw działalność przede 

wszystkim związana jest z rynkiem zagranicznym. Przeciętnie udział przedsiębiorstw 

bezpośrednio zlokalizowanych nad MDW E-70 w tym rynku kształtuje się na poziomie 

47,3%. Natomiast na wyraźne powiązanie z rynkiem badanego regionu wskazuje 47,1% 

przedsiębiorstw, dla których średni udział w tym rynku wynosi 19,5%. 
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Tabela 1 
Zasięg terytorialny działalności badanych przedsiębiorstw 

Wyszczególnienie Udział badanych przedsiębiorstw 
funkcjonujących na danym rynku (%) 

Przeciętny udział produkcji badanych 
przedsiębiorstw w rynku (%) 

Region MDW E-70 47,1 19,5 

Rynek krajowy 76,5 33,2 

Rynek zagraniczny 82,4 47,3 

Źródło: Badania ankietowe.  

 

Jak wynika z badania, obecnie główną gałęzią transportu wykorzystywaną przez 

przedsiębiorców jest transport drogowy. Z tej gałęzi transportu korzysta 94% badanych 

przedsiębiorstw, przy czym gałąź ta przeciętnie obsługuje 70,2% potrzeb transportowych 

tych firm (tabela 2). Na korzystanie z usług transportu wodnego śródlądowego wskazuje 

jedynie 11,8% ankietowanych przedsiębiorstw, a udział tej gałęzi w obsłudze potrzeb 

transportowych badanych firm kształtuje się na poziomie 1,3%. Poziom ten jest wyższy 

aniżeli przeciętna w kraju (około 1%), co wynika z faktu, że badaniem objęte zostały – jak już 

wspomniano - przedsiębiorstwa, których  lokalizacja powiązana jest MDW E-70.  

Tabela 2 

Gałęzie transportu w obsłudze transportowej badanych przedsiębiorstw 

Wyszczególnienie Udział przedsiębiorstw  
wykorzystujących daną gałąź 
transportu (%) 

Przeciętny udział gałęzi ty transportu w 
obsłudze transportowej  przedsiębiorstwa (%) 

Transport drogowy 94,1 70,2 

Transport kolejowy 47,1 15,7 

Transport wodny śródlądowy 11,8 1,3 

Transport morski 47,1 12,8 

Źródło: Badania ankietowe. 

 

Należy jednak mieć świadomość, że w warunkach przywrócenia właściwej funkcji 

transportowej analizowanej drogi wodnej skłonność podmiotów do korzystania z transportu 

wodnego śródlądowego byłaby jeszcze wyższa.  Ponadto aktualnie stosunkowo powszechny 

wśród przedsiębiorców zauważalny jest brak znajomości specyfiki tej gałęzi transportu, co 

powoduje, że gałąź ta jest często pomijana jako partner łańcucha logistycznego w procesie 

obsługi transportowej podmiotów gospodarczych. 

Z badan wynika, że gros badanych przedsiębiorstw, w warunkach zapewnienia 

odpowiednich warunków na drogach wodnych, byłoby zainteresowanych korzystaniem z 

usług transportu wodnego śródlądowego (rys.1), a nawet budową własnej przeładowni 

zakładowej (rys.2). Na wyraźne zainteresowanie usługami transportu wodnego 

śródlądowego wskazuje 94,1% badanych przedsiębiorstw zlokalizowanych w obrębie drogi 

wodnej E-70. Z kolei brak takiego zainteresowania wykazuje 5,9% przedsiębiorstw. 

Zainteresowanie budową własnej przeładowni zakładowej wykazuje 29,4% 

ankietowanych przedsiębiorstw, a brak takiego zainteresowania przejawia 70,6% badanych 

firm. Należy pamiętać, że brak takiego zainteresowana jest w znacznym stopniu 

konsekwencją braku bezpośredniego dostępu do nabrzeża drogi wodnej. 
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Rys.1. Zainteresowanie podmiotów gospodarczych zlokalizowanych nad MDW E-70 wykorzystaniem transportu 
wodnego śródlądowego w obsłudze potrzeb transportowych w warunkach zapewnienie konkurencyjności usług 

tej gałęzi transportu 
Źródło: Badania ankietowe. 

   

 
Rys.2. Zainteresowanie podmiotów gospodarczych zlokalizowanych nad MDW E-70 budową własnej przeładowni 

zakładowej w warunkach zapewnienie konkurencyjności usług transportu wodnego śródlądowego 
Źródło: Badania ankietowe. 

 

Główną grupę asortymentową przewozów w procesie zaopatrzenia i dystrybucji 

badanych przedsiębiorstw stanowią ładunki masowe (rys.3). Na przewozy tego typu 

ładunków wskazuje 88,2% przedsiębiorstw zlokalizowanych nad MDW E-70, przy czym 

wszystkie badane podmioty wskazują na przewozy tego typu asortymentu w ramach 

powiązań z dostawcami (obsługa zaopatrzenia) i 70,6% firm w ramach powiązań z 

odbiorcami gotowych wyrobów (obsługa dystrybucji).  

Z badań struktury relacyjnej przewozów ładunków masowych wynika, że 92,3% 

ankietowanych firm generuje popyt na przewozy w relacjach krajowych i zagranicznych. 

Wysoki poziom tego wskaźnika wynika przede wszystkim ze struktury doboru próby 

badawczej, którą stanowią w znacznej mierze przedsiębiorstwa duże, związane z rynkiem 

ponadregionalnym.  
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Rys.3. Przedsiębiorstwa zlokalizowane nad MDWS E-70 generujące popyt na przewozy ładunków masowych (% 

ogółu badanych przedsiębiorstw) 
Źródło: Badania ankietowe. 

 

Gros przewozów ładunków masowych w procesie obsługi transportowej, objętych 

badaniem przedsiębiorstw, jest realizowana w powiązaniu z portami morskimi. Na przewozy 

w ramach tej relacji wskazuje 70,6% badanych firm, przy czym wszystkie te firmy, jak wynika 

z rys. 4,  przewozy te realizują w relacji z portami morskim Gdańsk i Gdynia. Mniejszą rolę w 

obsłudze transportowej badanych firm odgrywa natomiast zespół portów Szczecin-

Świnoujście. Na wykonywanie przewozów w relacji z tymi portami wskazuje 29,4% badanych 

przedsiębiorstw.  Z kolei dla 41,2% badanych przedsiębiorstw przewozy ładunków 

masowych wykonywane są w relacjach w obrębie MDW E-70.  

 
Rys.4. Przedsiębiorstwa zlokalizowane nad MDWS E-70 generujące popyt na przewozy ładunków masowych 

według kierunków przewozu (% ogółu badanych przedsiębiorstw) 
Źródło: Badania ankietowe. 

 
Zapotrzebowanie na przewozy ładunków w kontenerach zgłasza 58,8% badanych 

przedsiębiorstw (rys.5). Przewozy te, jak wynika z badań, przede wszystkim realizowane są 

w relacjach z portami morskimi (rys.6). Podobnie jak w przypadku przewozów ładunków 
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masowych, główne znaczenie w procesie obsługi potrzeb transportowych ankietowanych 

przedsiębiorstw mają porty morskie Gdańsk i Gdynia. Na przewozy ładunków w kontenerach 

w powiązaniu z tymi portami wskazują wszystkie przedsiębiorstwa generujące popyt na 

przewozy w kontenerach. Na przewozy kontenerowe w relacjach z zespołem portów 

Szczecin – Świnoujście wskazuje natomiast 5,9% badanych przedsiębiorstw. Znaczenie 

regionu MDW E-70 w przewozach kontenerowych jest stosunkowo niewielkie. Na przewozy 

ładunków w kontenerach w relacjach w obrębie MDW E-70 wskazuje 5,9% ankietowanych 

przedsiębiorstw.  

 

 
Rys.5. Przedsiębiorstwa zlokalizowane nad MDWS E-70 generujące popyt na przewozy ładunków przewożonych 

w kontenerach  (% ogółu badanych przedsiębiorstw) 
Źródło: Badania ankietowe. 

 

 
Rys.6. Przedsiębiorstwa zlokalizowane nad MDWS E-70 generujące popyt na przewozy ładunków w kontenerach  

według kierunków przewozu (% ogółu badanych przedsiębiorstw) 
Źródło: Badania ankietowe 

 

Istotny asortyment produkcji, a w efekcie popyt na przewozy stanowią ładunki 

specjalne, niebezpieczne i ponadgabarytowe. Na przewozy tego typu ładunków wskazuje 

52,9% przedsiębiorstw zlokalizowanych nad MDW E-70, przy czym, jak wynika z rys. 7, są to 

głównie przewozy wykonywane w ramach procesu dystrybucji gotowych wyrobów. 
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Ze struktury relacyjnej przewozów wynika, że 35,3% badanych firm przewozy te 

wykonuje w powiązaniu z portami morskimi Gdańsk i Gdynia. Z kolei na przewozy tego typu 

ładunków w relacjach obejmujących region MDW E-70 wskazuje 11,8% badanych firm 

(rys.8).  

 
Rys.7. Przedsiębiorstwa zlokalizowane nad MDWS E-70 generujące popyt na przewozy ładunków specjalnych, 

niebezpiecznych i ponadgabarytowych  (% ogółu badanych przedsiębiorstw) 
Źródło: Badania ankietowe. 

 

Należy pamiętać, że w znacznym stopniu popyt na przewozy zwłaszcza ładunków 

ponadgabarytowych, szczególnie podatnych do transportu drogami wodnymi, jest 

uzależniony od inwestycji w stoczniach morskich, a także inwestycji  infrastrukturalnych. 

Niektóre bowiem z ankietowanych przedsiębiorstw wyraźnie wskazują, że zapotrzebowanie 

na przewozy konstrukcji stalowych, niezbędnych do budowy infrastrukturalnych obiektów 

inżynieryjnych, będzie pojawiało się wraz z postępami w procesie budowy dróg w Polsce. 

 

Rys.8. Przedsiębiorstwa zlokalizowane nad MDWS E-70 generujące popyt na przewozy ładunków w kontenerach  
według kierunków przewozu (% ogółu badanych przedsiębiorstw) 

Źródło: Badania ankietowe. 

 

Z analizy obecnego i przyszłego zapotrzebowania na przewozy ładunków wynika, że 
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zapotrzebowaniu na usługi transportowe, zarówno w odniesieniu do przewozach ładunków 

masowych, jak i przewożonych w kontenerach oraz w odniesieniu do ładunków 

niebezpiecznych i ponadgabarytowych. W ramach obsługi zaopatrzenia na brak wzrostu 

zapotrzebowania na transport ładunków ogółem wskazuje 57,7% badanych firm, a w ramach 

dystrybucji 67,9% ankietowanych przedsiębiorstw (tabela 3).  

Tabela 3 
Przewidywana w najbliższym okresie zmiana zapotrzebowania na przewozy 

Zmiana w % Ładunki ogółem Ładunki masowe Ładunki w kontenerach 
Ładunki specjalne, 

niebezpieczne, 
ponadgabarytowe 

Przewozy w sferze zaopatrzenia 

Bez zmian  57,7 31,3 41,7 100,0 

Od 1 do 5 25,7 43,7 33,3 0 

Powyżej 5 16,6 25,0 25,0 0 

Przewozy w sferze dystrybucji  

Bez zmian  67,9 57,1 66,7 80,0 

Od 1 do 5 23,2 42,8 16,7 10,0 

Powyżej 5 8,9 0,1 16,6 10,0 

Źródło: Badania ankietowe. 
 

Z badań wynika, że przedsiębiorcy, którzy przewidują wzrost zapotrzebowania na 

przewozy ładunków w przedziale od 1 do 5%, w większym stopniu spodziewają się wzrostu 

zapotrzebowania na przewozy ładunków masowych aniżeli ładunków w kontenerach. Z kolei 

grupa przedsiębiorców, która przewiduje wzrost zapotrzebowania na przewozy powyżej 5% 

w większym stopniu spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na przewozy ładunków w 

kontenerach.  


