
         Wrocław, 10 listopada 2015r.

Deklaracja Programowa – Wrocławskie Forum Rzeczne

My  niżej  podpisani,  przedstawiciele  różnych  podmiotów  związanych  z  wrocławskimi 
rzekami, postanowiliśmy zrzeszyć się jako Wrocławskie Forum Rzeczne. Zdobywaną latami 
wiedzę i doświadczenie chcielibyśmy wykorzystać wspierając rozwój turystyki i gospodarki 
wodnej w naszym mieście. Zależy nam na równym traktowaniu małych i dużych podmiotów 
zaangażowanych w rozwój rzek. Deklarujemy, że będziemy działać w sposób transparentny 
i  do  tego  samego  namawiamy  urzędy  i  instytucje,  z  którymi  będziemy  współpracować. 
Będziemy wspierać  realizację  interesów podmiotów związanych  z  naszym środowiskiem, 
jednak nadrzędną wartością jest dla nas inkluzywność projektów rzecznych. Rzeki i nabrzeża, 
zgodnie  z  prawem  wodnym,  są  własnością  nas  wszystkich  i  w  interesie  społeczeństwa 
obywatelskiego  jest  pozostawienie,  jak  największych  obszarów  powszechnie  dostępnymi, 
przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów oraz dzieci. Mamy nadzieję, 
że  we  współpracy  ze  wszystkimi  interesariuszami,  uda  nam  się  powrócić  do,  godnych 
naśladowania, tradycji zagospodarowania wrocławskich rzek.

 Do głównych zadań zrzeszenia będą należeć:

1. Promowanie zrównoważonego rozwoju na wodzie i na terenach sąsiadujących.

2. Opiniowanie inwestycji związanych z Wrocławskim Węzłem Wodnym.

3. Wspieranie różnych form aktywności na rzekach i nabrzeżach m.in.: rekreacyjnych, 
turystycznych, kulturalnych i gospodarczych.

4. Podniesienia bezpieczeństwa osób przebywających na wodzie i na terenach 
przywodnych .

5. Lobbowanie na rzecz zwiększenia nakładów na utrzymanie infrastruktury rzecznej.

6. Praca nad standaryzacją zasad dotyczących dzierżawy przystani i terenów 
nadrzecznych.

7. Wspieranie projektów edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży.

8. Promowanie transportu rzecznego, jako komplementarnej formy komunikacji.

9. Pomoc przy opracowaniu planów wykorzystania rzek w sytuacjach kryzysowych.

10. Zachęcanie do zagospodarowania nieużytków nadrzecznych do celów rekreacyjnych 
i gospodarczych.



11. Uczestnictwo w debacie na temat budownictwa mieszkaniowego w bezpośrednim 
sąsiedztwie rzek oraz na temat osiedlania się na wodzie.

12. Lobbowanie na rzecz zwiększenia nakładów na promocję turystyki i sportów 
wodnych.

13. Postulowanie o jawność dokumentów związanych z dzierżawą wody i terenów 
nadrzecznych, a także z urzędowymi planami inwestycyjnymi.

14. Poprawa oznakowania nawigacyjnego i informacyjnego na wodzie.

15. Działania na rzecz ochrony, zabezpieczenia i wystawiennictwa dziedzictwa 
kulturowego wrocławskich rzek.

16. Odtworzenie szkolnictwa zawodowego związanego z gospodarką wodną.

Dolnośląskie WOPR, Statek Zielona Tara, Rusałka, Kaczuszka, Vera Mia, Barbarka, Ponton na Odrze, Kon Tiki,  
Fundacja OnWater.pl, Wrocławski Związek Żeglarski, Odra rejsy, Port Uraz, Hydrokrusz, Stowarzyszenie Drzwi 
do Europy- Zatoka Gondoli, Pcc Wyspa Słodowa- Wszystko Gra, Marina Wrocławska sp. z o.o., Sinas Systems 
sp z o.o. - Cruzeo.pl, Funboat.pl, Żegluga Pasażerska, Sloop, Marina Oławska. Wiadrus, Pegaz, Wiator, Topacz 
Inwestment sp. Z o.o., Marina Topacz, HOW Zatoka, Rancho, UKS Żeglarz, Hobbit, Sharks, Stanica Harcerska, 
Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej, PZW Okręg Wrocław, Jacht Klub Wrocław, Nadbor / Fundacja Otwarte 
Muzeum Techniki, Katamaran Ray, Kareta Wodna Książe Józef, Przystań Kładka Zwierzyniecka.


