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Infrastruktura przygraniczna i przepisy prawa celnego
w transporcie wodnym Êródlàdowym
Rola armatorów ˝eglugi Êródlàdowej
w obs∏udze przewozów mi´dzynarodowych
Z uwagi na z∏e warunki nawigacyjne na
krajowych drogach wodnych, dzia∏alnoÊç
przedsi´biorstw ˝eglugi Êródlàdowej
w Polsce w znacznym stopniu koncentruje si´ na Êwiadczeniu us∏ug przewozowych
w obs∏udze polskiego handlu zagranicznego. Przewozy te wykonywane sà w relacji
Polska – Europa Zachodnia (g∏ównie Niemcy a tak˝e kraje Beneluksu, Francja, Szwajcaria). ˚egluga Êródlàdowa w obs∏udze
mi´dzynarodowych przewozów z krajami
sàsiadujàcymi na wschodzie, ze wzgl´du
na brak zagospodarowania dróg wodnych,
nie jest optymalnie wykorzystywana.
Pewnà tendencj´ wzrostu udzia∏u przewozów ˝eglugà Êródlàdowà w obs∏udze
handlu zagranicznego, w przewozach
ogó∏em, zaobserwowano w latach 80. By∏o to jednak skutkiem generalnego za∏amania si´ w tym okresie przewozów wewnàtrzkrajowych. Wyraêna tendencja do
umacniania si´ pozycji polskiej ˝eglugi
Êródlàdowej na mi´dzynarodowym rynku
˝eglugowym pojawi∏a si´ natomiast w latach 90. W porównaniu do 1989 r. wolumen przewozów transportem wodnym
Êródlàdowym w komunikacji mi´dzynarodowej wzrós∏ z 1,5 mln ton do 3,8 mln
ton w 1996 r. i 5,4 mln ton w 2000 r.
W konsekwencji w badanym okresie
udzia∏ tego typu przewozów w przewozach ogó∏em wzrós∏ z 17,3% w 1989 r. do
42,2% w 1996 r. i 52% w 2000 r. (rys. 1).
Do czynników decydujàcych o efektywnoÊci przewozów ˝eglugà Êródlàdowà
w obs∏udze handlu zagranicznego zaliczyç
mo˝na: stan techniczny po∏àczeƒ krajowej sieci dróg wodnych z siecià mi´dzynarodowà, liczb´ przejÊç granicznych oraz
przepisy w zakresie kontroli granicznej.
Stan techniczny infrastruktury przygranicznej
i przepisy prawa celnego w transporcie
wodnym Êródlàdowym
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Rys. 1. Przewozy armatorów ˝eglugi Êródlàdowej w Polsce wed∏ug rodzajów komunikacji
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie: Roczników Statystycznych GUS

SpoÊród Êródlàdowych dróg wodnych
w Polsce podstawowe znaczenie,
w aspekcie przewozów mi´dzynarodowych, ma Odra, która wraz z kana∏em
Gliwickim i K´dzierzyƒskim oraz Odrà
Zachodnià okreÊlana jest jako odrzaƒska
droga wodna. Jest to najlepsza arteria ˝eglugowa w Polsce, jednak na znacznej
d∏ugoÊci odpowiada ona jedynie parametrom technicznym klasy II, co oznacza, ˝e
jest dost´pna dla jednostek o tona˝u od
500 do 630 ton, podczas gdy standardowa barka europejska ma tona˝ 1500 ton.
Lepsze warunki do nawigacji wyst´pujà na Odrze skanalizowanej (mi´dzy Koêlem a Brzegiem Dolnym), dolnej Odrze
(od ujÊcia Nysy ¸u˝yckiej, a zw∏aszcza
Warty, do Szczecina) oraz Odrze Zachodniej, gdzie mo˝liwa jest ˝egluga od 15
marca do 15 grudnia, czyli w sezonie nawigacyjnym liczàcym 275 dni. Natomiast
najtrudniejsze warunki nawigacyjne wyst´pujà na Odrze Êrodkowej mi´dzy Brzegiem Dolnym a ujÊciem Nysy ¸u˝yckiej.
Odra na tym odcinku jest rzekà swobodnie p∏ynàcà, na której g∏´bokoÊci okresowo spadajà do 0,6 – 0,7m. Tymczasem tabor ˝eglugi Êródlàdowej eksploatowany
w Polsce jest efektywnie wykorzystywa-

ny przy g∏´bokoÊciach od 1,3 do 1,8 m.
Wykonywanie ˝eglugi przy g∏´bokoÊciach
ni˝szych ni˝ 1,3 m jest nieop∏acalne, natomiast g∏´bokoÊci przekraczajàce
1,8 m nie mogà byç optymalnie wykorzystane ze wzgl´du na parametry konstrukcyjne statków rzecznych. Typowa barka
motorowa w Polsce o tona˝u 500 ton,
okreÊlana jako BM – 500, ma bowiem
maksymalne zanurzenie Tmax = 1,7 m, inne natomiast jednostki p∏ywajàce majà
z regu∏y Tmax = 1,6 m 1.
Ze wzgl´du na uwarunkowania infrastrukturalne Êródlàdowych dróg wodnych w Polsce, rzeczne przejÊcia graniczne znajdujà si´ tylko na zachodniej
granicy paƒstwowej z Niemcami na rzece Odrze i Odrze Zachodniej. Wykaz istniejàcych przejÊç granicznych w ˝egludze Êródlàdowej (tabela 1) oraz rodzaje
dozwolonego ruchu granicznego zosta∏y okreÊlone w umowie z dnia 6 listopada 1992 r. zawartej pomi´dzy Rzàdem
RP a Rzàdem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przejÊç granicznych i rodzajach ruchu granicznego. Wszystkie
wyszczególnione przejÊcia dozwolone
sà dla ma∏ego ruchu granicznego w zakresie przewozu towarów i osób.

1 M. Mi∏kowski: Odra i ˝egluga cz. II. „Gospodarka Wodna” 2000, nr 3.
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Funkcje administratora i obowiàzki w zakreLp. Nazwa przejĞcia granicznego Infra- i suprastruktura techniczna rzecznych przejĞü granicznych
sie utrzymania
po stronie polskiej
rzecznych przejÊç
.
Gryfino - Mescherin
Linia cumownicza o dá. 300 m, wyposaĪona w 2 stalowe
pomosty komunikacyjne (o dá. 5,05 m i  m) oraz 4 dalb granicznych pe∏cumowniczych (urządzenia w postaci pali sáuĪące do cumowania
ni, w imieniu Mistatków); budynek socjalno-administracyjny sáuĪb kontroli
granicznej.
nistra Ârodowi2.
Widuchowa - Gartz
NabrzeĪe wysokie o dá. linii cumowniczo-odbojowej wynoszącej
ska, Dyrektor Re00,6 m do odprawiania duĪych jednostek páywających; nabrzeĪe
niskie o dá. 38 m sáuĪące do odprawiania jednostek sportowo- gionalnego Zarzàturystycznych; caáe nabrzeĪe wyposaĪone jest w 0 dalb
du Gospodarki
cumownicznych.
Wodnej w Szcze3.
Osinów Dolny Miejsce kontroli granicznej znajduje siĊ tylko po stronie
Hohensaaten
niemieckiej w Hohensaaten
cinie. PrzejÊcia te
4.
Sáubice - Frankfurt n/Odrą
Miejsce kontroli granicznej znajduje siĊ tylko po stronie
sà otwarte w poniemieckiej we Frankfurt n/Odrą
5.
Miáów- Eisenhüttenstadt
Miejsce kontroli granicznej znajduje siĊ tylko po stronie
rze dziennej, chyniemieckiej w Eisenhüttenstadt
ba ˝e zgodnie
Odrzaƒska droga wodna jest po∏àczo- z decyzjà Urz´du ˚eglugi Âródlàdowej
na z siecià dróg wodnych Europy Za- (administrator dróg wodnych w Polsce)
chodniej poprzez dwa kana∏y: Odra-Ha- zosta∏aby og∏oszona mo˝liwoÊç uprawiawela oraz Odra-Szprewa2. SpoÊród funk- nia ˝eglugi na Odrze i Odrze Zachodniej
cjonujàcych ogó∏em pi´ciu przejÊç gra- w porze nocnej.
PrzejÊcia graniczne w Gryfinie i Widunicznych w transporcie wodnym Êródlàdowym w Polsce podstawowe znacze- chowej sà jedynymi przejÊciami, w któnie, w zakresie po∏àczeƒ Odry z zachod- rych dokonywane sà odprawy celne po
nioeuropejskà siecià dróg wodnych, ma- stronie polskiej. W pozosta∏ych przypadjà trzy przejÊcia graniczne, które zwiàza- kach miejscem kontroli granicznej sà odne sà z wykorzystaniem kana∏u Odra- powiednie przejÊcia znajdujàce si´ po
stronie niemieckiej, które udost´pniane
Hawela. PrzejÊcia te znajdujà si´ w:
sà polskim s∏u˝bom kontroli w oparciu
Gryfinie
po
stronie
polskiej
i
Mesche•
rin po stronie niemieckiej (po∏àczenie o postanowienia odpowiedniej mi´dzyrzàdowej umowy polsko-niemieckiej.
poprzez Odr´ Zachodnià)
Wspomniana wy˝ej niepublikowana
Widuchowej
po
stronie
polskiej
•
i Gartz po stronie niemieckiej (po∏à- umowa, zawarta dnia 06.11.1992 r. pomi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polczenie poprzez Odr´ Zachodnià)
skiej a Rzàdem Republiki Federalnej NieOsinowie
Dolnym
po
stronie
polskiej
•
w Hohensaaten po stronie niemieckiej. miec o przejÊciach granicznych i rodzaZ kolei przejÊcie graniczne wykorzysty- jach ruchu granicznego, reguluje ponadwane w przewozach w relacji Odra – dro- to zasady przekraczania granicy w rugi wodne Europy Zachodniej poprzez ka- chu wodnym Êródlàdowym. Zagadniena∏ Odra-Szprewa jest zlokalizowane nia celne, w tym równie˝ przebieg prow Mi∏owie po stronie polskiej i odpo- cedur odprawy celnej oraz wymagania
wiednio w Eisenhüttenstadt po stronie odnoÊnie do formy zg∏oszenia celnego
niemieckiej. Obok wymienionych przejÊç przewo˝onego towaru, kompleksowo
granicznych funkcjonuje tak˝e przejÊcie reguluje ustawa z dnia 09.01.1997 r. –
graniczne w S∏ubicach po stronie pol- Kodeks Celny (tekst jednolity Dz. U. Nr
skiej i odpowiednio we Frankfurcie n/Od- 75/01, poz. 802 z póêniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej
rà po stronie niemieckiej.
ustawy, w szczeTab. 2 Ruch graniczny taboru ˝eglugi Êródlàdowej bandery polskiej i obcej w przególnoÊci:
wozach towarowych w obs∏udze polskiego handlu zagranicznego (liczba statków prze• rozporzàdzekraczajàcych granic´). èród∏o: Raport o rzecznych przejÊciach.... op. cit.
nie Ministra Finansów z dnia
PrzejĞcie graniczne
996
997
998
999
07.09.2001 r.
Gryfino – Mescherin
4 502
4 78
6 5
4 242
w sprawie deWiduchowa – Gartz
8 640
6 550
7 588
7 479
klaracji skrócoOsinów Dolny – Hohensaaten 7 498
5 523
3 728
3 647
Sáubice - Frankfurt n/Odrą
nych i zg∏oszeƒ
Miáów- Eisenhüttenstadt
2 007
2 02
 352
 00
celnych (Dz. U.
Ogóáem
22 647
8 893
8 783
6 369
Nr 117, poz.
Tab. 1 Wykaz istniejàcych rzecznych przejÊç granicznych w Polsce èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie: Raport o rzecznych przejÊciach granicznych. Ministerstwo
Ârodowiska. Warszawa 2000. Materia∏y wewn´trzne Urz´du Celnego w Szczecinie.

1250 z póêniejszymi zmianami)
• rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 08.03.2001 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych (Dz. U. Nr
18, poz. 214)
• rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 27.09.1999 r. w sprawie warunków wykonywania kontroli celnej (Dz.
U. Nr 80, poz. 909).
Jak wynika z tabeli 2 przejÊcia graniczne zwiàzane z wykorzystaniem Odry Zachodniej i kana∏u Odra – Hawela odgrywajà podstawowà rol´ w obs∏udze przez
transport wodny Êródlàdowy przewozów mi´dzynarodowych w relacji Polska
– Niemcy i kraje Beneluksu.
Ocenia si´, ˝e ok. 90% masy ∏adunkowej
przewo˝onej ˝eglugà Êródlàdowà w obs∏udze PHZ z krajami Europy Zachodniej
kierowane jest przez przejÊcia graniczne
zwiàzane z kana∏em Odra- Hawela. Uwarunkowane jest to wy˝szymi parametrami technicznymi Êluz tego kana∏u. O ile
Êluzy kana∏u Odra-Hawela oraz podnoÊnia w Niederfinow spe∏niajà wymagania
techniczne okreÊlone dla III klasy dróg
wodnych (drogi dost´pne dla barek motorowych o ∏adownoÊci od 500-700 ton
i zestawów pchanych o ∏adownoÊci od
1000-1200 ton), to kana∏ Odra-Szprewa
jest drogà wodnà o parametrach klasy II
(drogi dost´pne tylko dla barek motorowych o ∏adownoÊci od 500-630 ton).
PrzejÊcie graniczne w Mi∏ów/Eisenhüttenstadt zwiàzane z kana∏em Odra-Szprewa
ma przede wszystkim znaczenie w przewozach w relacji Europa Zachodnia – Êlàskie zag∏´bie w´glowe i przemys∏owe,
a tak˝e w okresie przeprowadzania remontów podnoÊni statków w Niederfinow na kanale Odra-Hawela.
Potencjalne znaczenie w zakresie mi´dzynarodowych po∏àczeƒ Êródlàdowych
dróg wodnych Polski majà po∏àczenia
z drogami wodnymi Europy Wschodniej.
W tym zakresie wyró˝nia si´ trzy nast´pujàce po∏àczenia ˝eglugowe:
• Polski z Bia∏orusià poprzez rzek´ Bug,
port w BrzeÊciu, skanalizowanà rzek´
Muchawiec i kana∏ Bug-Dniepr
• Polski z Bia∏orusià przez Narew, Biebrz´, kana∏ Augustowski do Niemna
• Polski z obwodem kaliningradzkim poprzez Wis∏´, Szkarpaw´ (lub Nogat),
port w Elblàgu i Zalew WiÊlany.
Po∏àczenia dróg wodnych Polski z Bia∏orusià nie majà realnego znaczenia,
gdy˝ ˝egluga na drogach wodnych po

2 Zasady ruchu i postoju statków przy ujÊciu kana∏ów Odra – Szprewa i Odra -Hawela okreÊlone sà w zarzàdzeniu MTiGM z dnia 15.12.1995 r. w sprawie uprawiania ˝eglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy ¸u˝yckiej (M. P. 1995, nr 68, poz. 769).
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stronie polskiej nie jest mo˝liwa. Ma∏e
parametry techniczne Bugu, Noteci, Biebrzy, Êluz kana∏u Augustowskiego uniemo˝liwiajà eksploatacj´ nawet najmniejszych eksploatowanych w Polsce statków towarowych3. Pewne znaczenie
transportowe w przewozach flotà ma
bia∏oruski port rzeczny w BrzeÊciu wykorzystywany w przewozach na kanale Bug-Dniepr eksportowanej do Polski rudy
˝elaza i importowanego w´gla. Jednak
przewozy te po stronie polskiej przejmowane sà przez transport kolejowy.
Funkcj´ przejÊcia granicznego w po∏àczeniu Êródlàdowych dróg wodnych Polski z Kaliningradem móg∏by pe∏niç port
w Elblàgu, który oficjalnie od 1996 r. pe∏ni t´ rol´ w odniesieniu do transportu
morskiego. Obiekty infra- i suprastrukturalne portu w Elblàgu sà w stosunkowo
dobrym stanie. Z punktu widzenia transportu wodnego Êródlàdowego znaczniejsze utrudnienia ˝eglugowe wyst´pujà na
rzece Elblàg ze wzgl´du na jej zamulenie.

Ponadto, z chwilà reaktywowania portu
morskiego w Elblàgu, formalnà barier´
dla armatorów ˝eglugi Êródlàdowej stanowi uznanie rzeki Elblàg oraz Zalewu
WiÊlanego jako dróg morskich. W wyniku przedstawionych uwarunkowaƒ nawigacyjnych i prawnych, ˝eglugowe wykorzystanie po∏àczenia Êródlàdowych dróg
wodnych Polski z obwodem kaliningradzkim jest znikome. W przysz∏oÊci po∏àczenie to mo˝e mieç wi´ksze znaczenie,
w wyniku kanalizacji dolnej Wis∏y oraz
przebudowy Êluzy w Gdaƒskiej G∏owie
oddzielajàcej Wis∏´ od Szkarpawy (ewentualnie modernizacji Êluz na Nogacie).
W Êwietle integracji Polski z Unià Europejskà nie planuje si´ budowy dodatkowych przejÊç granicznych na granicy
z Niemcami. Po wstàpieniu Polski do UE
granica ta zostanie bowiem otwarta dla
przemieszczania towarów, a tym samym
rzeczne przejÊcia graniczne nie b´dà
pe∏ni∏y dotychczasowych funkcji kontrolnych i s∏u˝yç jako miejsca odpraw cel-

nych. Istniejàca obecnie infrastruktura
hydrotechniczna przejÊç granicznych b´dzie mog∏a byç natomiast wykorzystana,
pod warunkiem jej modernizacji, w procesach obs∏ugi ∏adunkowej statków, jako przystaƒ dla statków pasa˝erskich,
miejsce postoju nocnego dla du˝ych jednostek p∏ywajàcych w zwiàzku z ograniczeniami ˝eglugi nocnej na polskich drogach wodnych lub w przypadku nieprzystosowania statku do tego typu ˝eglugi
na drogach wodnych Europy Zachodniej.
W wyniku przystàpienia Polski do UE
wi´kszà rol´ mog∏yby natomiast odegraç drogi wodne ∏àczàce Polsk´ z krajami b. ZSRR. Uwarunkowane jest to jednak kompleksowym zagospodarowaniem tych dróg wodnych. Stanowi∏oby
to podstaw´ dla aktywizacji przewozów
transportem wodnym Êródlàdowym
w relacji Polska – kraje sàsiadujàce na
wschodzie i jednoczeÊnie wiàza∏oby si´
z koniecznoÊcià utworzenia rzecznych
przejÊç granicznych.
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