
UCrrwAŁANR XYIJar29nz

RADY POWIATU BRZESKIEGO

zdńa29 marca}}lŻt.

w sprawie stanowiska wobec przyszlości żeglugi na Odrze

Napodstawie art. 12pkt 11wzwiąku zart.4 ust. 1 pkt 12 ustawy zdnia5 czetwca 1998 r.

o sanotządzie powiatowym (Dz. lJ.z200I r. Nr 142, poz. !59ż,zpóźn,zm.l) oraz § 16 ust.2

Statutu Powiafu Brzeskiego stanowiącego zŃącznik do uchwały Nr V/12l99 RadY Powiatu

Brzeskiego z dnia}8 stycnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statufu Powiafu Brzeskiego (Dz.Urz.

Woj. op. z2008 r. Nr 81, poz.2007 orazz2009 r.Nr 58, poz.960) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Powiatu Brzeskiego przyjmuje stanowisko w sprawie niekorzystnego d|a przyszłoŚci żeglugi

na Odrzę projektu tozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnYch

wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (20Lll0294lCOD) oraz

wpisania Odrzńskiej Drogi Wodnej na liĘ inwestycji priorytetowych w ramach TEN-I

w brzmieniu określonym w zńączńku do uchwały.

§2

Rada Powiatu Brzeskiego zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej

człoŃów o interwencję w sprawie zmiany stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie,

o której mowa w § 1.

§3

Uchwałę przesyła się Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmikowi Woje-

wódźwa Opolskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

t Zmiany teksfu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, Poz, 220, Nr 62,

poz.5Ś8, Nr 1li, poz. i84, Ń ts3, poz, 127l, Nr 214, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz.7l7, Nr 162, Poz. 1568,

z2004r.Nr l02,poz. 1055,Nr l16, poz.l203,Nr 167, poz.1759,z2005 r.Nr 172, poz.l44l, Nr 175, Poz.1457,
z2006 r. Nr 17, poz, l28, Nr l8l, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz,974, Nr l73, Poz. l2l8,
z2008r.Nr 180,poz. ll|l,Nr223,poz. 1458, z2009 r.Nr52, poz.420,Nr l57, poz. l24|,z20|0 r.Nr28,
poz,l42 i 146, Ni40, poz.230,Nr 106, poz,675,zZOtl r. Nr2l, poz. l|3, Nr l17, poz.679, Nr 134, Poz.777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. I28l.

§4



Zńącmk do uchwaĘ Nr XVIIV l 29 l12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 marca 2012 r,

Rada Powiatu Brzeskiego w pełni popiera stanowisko Sejmiku Województwa Dolnoślą-

skiego doĘczące niekorrystnego dla prryszlości żeglugi na Odrze projektu rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych doĘczących rozwoju

Transeuropejskiej Sieci Transpońowej (2011,10294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi

Wodnej na listę inwesĘcji priorytetowych w ramach TEN-T.

Rada Powiatu Brzeskiego z dużym niepokojem przyjęŁa informację o niekorzystnym

dlaptzyszłości zeglugi na Odrze pĄekcie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych

wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (201110294 COD) oraz

niewpisaniu Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T. Przy-

jęcie proponowanego projektu rozporządzenia pozbawi stronę polską a tym samym mieszkańców

naszego powiatu, mozliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej rozbudowy i modemizacji

Odrzańskiej Drogi Wodnej, co spowoduje utraty szansy na rozwój regionów nadodrzńskich, w tym

powiatu brzeskiego.

Modemizacja Odry wynika nie tylko z pottzeb transportu, ale to równiez zwiększenie bez-

pieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkńców strefy nadodrzńskiej, zapewnienie stabilizacji

stosuŃów wodnych i stworzenie mozliwości wykorzystania rzeki jako źródŁa energii odnawialnej.

W zwią7ku z pov,ryższvm, Rada Powiatu Brzeskiego zwraca się do Premiera i człoŃów

Rządu RP o interwencję w Parlamencie Europejskim i Radzie w sprawie zmiany ich stanowiska

oraz wpisanie Odrzńskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji priorytetowych TEN-T.


