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Dot.:zagospodarowaniaprzestrzennegoterenÓw po dawnej StoczniZacjsze.
środowiskożegtugiśrÓd|qdowej
p|anÓw zabudowy
z zaniepokojeniemobserwuje kreśtenie
terenÓw naturalniestanowiqcychprzestrze do funkcjonowaniainfrastrukturyżeg|ugiśrÓd|qdowej.
Wsze|kieakweny na terenieWroctawiapowinny być szczegÓ|niechronioneiwładzenigdynie powinny
pozwolić na |ikwidacjęjakichkolwiekzbiornikÓw wodnych na terenie miasta. Zgromadzonawoda
stanowi najwyzsze dobro mieszka cÓw miasta. LokaIizacjaobiektÓw hand|owych,komp|eksÓw
hote|owych czy biurowych na brzegach rzek, kanatÓw i basenÓw portowych jest działaniem
krÓtkowzrocznymbez wie|oletniej
oceny rozwojużeg|ugi
śrÓd|qdowej.
Jużobecnieakwenyosobowice
l i lI sq niedostępned|a barek.Zawłaszczanie
jest
wÓd otwartych
działaniemniezgodnYmz prawem i w
efekcie doprowadzonodo sytuacji,że statki wpływajqcedo Wroctawia nie majq miejsc postojowych,
poboru wody, WypompowaniaściekÓw,tankowaniapaliwa czYzdania śmieci.
moż|iwości
Jednym z
istotnychobiektÓw na terenie Wrocławiapowinien być port z terminalem kontenerowy.Chodzi o
obsługę ładunkÓw wykorzystujqcy więcej niŻ jeden środek transportu tzw. intermodalnego
korzystajqcego
z: ko|ei,barekisamochodÓw. Potożenie
obszarucentrum|ogistycznego
nadajqcegosię
na terminal kontenerowy zwiqzane jest z dostępem do torÓw kolejowych, autostrad oraz drog
wodnychw minimumlV klasie.Podpisana przezPo|skęUmowaAGN zobowiqzujenasty|kona rz,odrze
do wybudowania czterech multimoda|nychportÓw rzecznych- w tym jeden we Wroctawiu. Tym
samym staje się już konieczneokreśtenie
miejsca dla takiego portu na mapie Wroctawia.Miejsta
przeznaczonena port centrum |ogistycznedo przetadunkui magazynowaniatowarÓw masowych,
spozywczych,kontenerÓw,materiatÓw niebezpiecznych,paIiwpłynnychi gazu.
Przeznaczenie pod buiJownictwo mieszkaniowe obszarÓw po stoczni łacisze utrudni W
przyszłości
wykorzystanierzeki odry i kanałÓwżeglugowychdo ce|Ów gospodarczychwe Wroctawiu.
We Wrocławiu brakuje profesjonalnegomiejsca na postÓj statkÓw Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego,,WodyPolskie,,to sq:pchacze,barki,pogłębiarki,
refuIeryi inny sprzętpływajqcy,
niezbędny
do utrzymania i kontroli stanu drogi wodnej. Akwen po stoczni Zacisze nadaje się idealnie do
catorocznegopostoju obiektÓw ptywajqcychRZGW oraz statku Ministerstwa Gospodarki Morskiej i
Żeg|ugiśrÓdlqdowej- statkuszkolnego,,WesterpIatte
Il,,.Ponadto akwen po stoczniZaciszenadajesię
na bazę d|a jednostek ptywajqcychUrzędu Żeg|ugiŚrÓdlqdowej we Wrocławiu'Teren o powierzchni
10,3 ha z basenemi suchymdokiem obejmował:halę mechanicznq,kuźnię,
stotarnię,kadtubownięi
spawalnię,kompresorownięoraz warsztatszkutniczy.Unikatowqpozostałościq
dawnej stoczniZacisze
jest zabytkowyjuz suchydok.

a

po|egajqcejna przewozie tadunkÓw, osÓb,
oprÓcz prowadzeniatradycyjnejdziatalności
portowych,
planowane
będq nowe inicjatywygospodarcze
budowie i remoncie statkÓw,
ustugach
zwiqzaneze statympostojemstatkÓw, restauracji,statkÓw z miejscamisypialnymi(tzw.BotelowcÓw),
a takżeenergetycewodnej. odra WymagazagospodarowaniaprzestrzeninadbrzeżnychzarÓwno od
się
Jużteraz widać zmniejszajqce
śrÓd|qdowej.
strony |qdujak i od strony wody dla potrzebżeg|ugi
jakie będziemyw stanie
WroctawskiegoWęztaWodnego w porÓwnaniu z dzlałalnościami,
moż|iwości
obszar bytej stoczni Zacisze ma
We Wrocławiu zapewnić dla towarowej żegtugi.śrÓd|qdowej.
ktÓry zapewniautrzymanietakże
gwarantowanqgtębokość
i stałypoziomwody w kana]ezeg|ugowym,
stategopoziomu w baseniestoczniowym.7e wzg|ęduna potożeniew sqsiedztwieśluzy7aciszebasen
stoczni spetniawszystkiewymogi portu remontowego- bazy postojowej- zimowiskadla obiektow
pływajqcych
wykorzystywanychna wroctawskimwęźlewodnym przezjednostkipub|iczne.
WrocławskiWęzeł Wodny uksztattowanyjeszcze przed || wojnq światowqbył najbardziej
korzystnym uktadem transportowym na odrze zapewnIajqcymbezpieczne szlaki dIa zeglugi
pasażerskieja podkreś|ićna|eży,Że przebiegajq one W rejonie miasta Wroctawia najbardziej
atrakcyjnympod wzg|ędemturystycznym.
Dla transportutowarÓw masowychoraz kontenerÓw obecny uktadczynnychdrÓg wodnych
będzie wymagałprzebudowy do |V klasy w częścitrasy tranzytowej przez Wrocław. Najłatwieji
RÓżanka,7aciszei Bartoszowice.
najtaniejbędzie dostosowaćsz|akwodny przebiegajqcyprzez ś|uzy..
jednostek
Jest to szlakwodny nadajqcysię do zmodernizowaniai dostosowaniakorytad|aptywajqcych
przewozÓw towarÓw barkami.W bezpośrednim
o dużychrozmiarachdajqcychgwarancjęopłacaInych
sqsiedztwietowarowej drogi wodnej znajdujesię basen stoczniowyz terenami dostosowanymido
celÓw zeglugowych i przeznaczeniego d|a budownictwa mieszkaniowegoIub hotelowego będzie
wielkim marnotrawstwemobszarÓw, ktÓre z uwagi na swoje potożeniei przystosowaniepowinny
żegludze.
służyć
Jesteśmyprzekonani,Że Wzorem innych miast nadbrzeżnych(np. Pragi),W nieda|ekiej
przysztości
oraz budo'wyi remontÓw statkÓw będzie
obok tradycyjnejżeglugitowaroweji pasażersklej
powstawałowe Wroctawiu coraz więcej pływajqcychrestauracji,hoteli, marin i innych podobnych
morze skutkowaćnieodwracalnymistrataml
obiektÓw. Da|szepozbywaniesię terenÓw nadbrzeżnych
d|amiastaijego mieszka cÓw.

?rtcil

U-.-

7i

4

(""c/-h+''

y',1

/Ć'/,,

4J.-

Mni -,,o.ł

vq.Ł,/ł,/6/"+c-)
fu(- b lr,fP'
'tł4nisbw ftorpa&t,
Mt.ĄJ

H o'^o r',lLt'

ą},rp./ł',o)e-

t:

1ł*Z^,*
T.".*.*r/^
4^1 0 ,^Ae.!--

h,br" .frarr4

