UCHWAŁA NR XXXIV/685/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z 27 maja 2013 r.
w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu
wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód
obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz
Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na
terenie województwa wielkopolskiego

Na podstawie art. 8 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1)
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Województwo Wielkopolskie powierza Województwu Pomorskiemu prowadzenie działań na rzecz
rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70, a w szczególności:

1) działań mających na celu przygotowanie projektów partnerskich,
2) aktualizacji strony internetowej zamieszczonej pod adresem: www.mdwE70.pl,
3) organizacji konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną
4)

i transportem śródlądowym,
realizacji kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

§2

1. Szczegółowy zakres zadania, zasady i terminy przekazywania środków finansowych określi
Porozumienie, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany wymienionego tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 588, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXXIV/685/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z 27 maja 2013 r.
w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu
wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód
obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz
Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na
terenie Województwa Wielkopolskiego

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) województwo może zawierać z innymi województwami
oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
Zadaniem Województwa Wielkopolskiego jest dbałość o rozwój dróg wodnych na terenie
województwa. Z uwagi na przebieg planowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 m.in. przez
obszar województw pomorskiego i wielkopolskiego, zasadnym jest prowadzenie działań promujących.
i opracowanie spójnej dokumentacji wspierającej aktywizację turystyczno-gospodarczą całej drogi
wodnej.
Kompleksowa rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 jest zadaniem niezwykle
złożonym i kosztownym. Działania podjęte w latach 2010 - 2012 doprowadziły do powstania:
−

strategii programowej,

−

koncepcji programowo – przestrzennej przedsięwzięcia,

−

analizy środowiskowej (prognoza oddziaływania na środowisko) projektu programu
określonego w koncepcji programowo – przestrzennej,

−

strony internetowej projektu,

− analizy popytu,
− analizy społeczno – ekonomicznej,
− strategii promocji,
− materiałów promocyjnych (wydawnictwa, wystawa parlamentarna i regionalna, katalogi
parlamentarne, stoisko promocyjne, publikacje).
Na 2013 r. zaplanowano wykonanie następujących zadań:

− prowadzenie działań promocyjno – informacyjnych polski odcinek MDW E70 poprzez
aktualizację redagowanie strony internetowej, organizację konferencji tematycznych oraz
innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym, spotkania
koordynacyjne i przeprowadzenie kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych
i zagranicznych. Dodatkowo podjęte zostaną działania zmierzające do przygotowania
projektów partnerskich na rzecz kontynuacji rewitalizacji w/w drogi wodnej.

Przyjęcie do wykonania przez Województwo Pomorskie zadań powierzonych przez Województwo
Wielkopolskie usprawni proces planowania i programowania rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej
E70.

