
UCHWAŁA NR VII/109/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z 30 maja 2011 roku

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. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa  (j.t.:  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1590  z  późn.  zm.)   oraz  §  16  pkt.  1  Statutu 

Województwa Wielkopolskiego (Monitor Polski z 1999 r. nr 29 poz. 448)

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1

Województwo Wielkopolskie powierza Województwu Pomorskiemu do wykonania: 

1.  Wstępne  studium wykonalności  rewitalizacji  wielkopolskiego  odcinka  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)  –  etap  I, 

zawierającego:

             1) analizę popytu,

             2) analizę społeczno – ekonomiczną.

2. Prowadzenie działań promujących polski odcinek MDW E 70, w tym w szczególności:

      1)  wydawnictwo  materiałów  promocyjnych,  w  tym:  map  i  broszur  w  czterech  wersjach  

językowych (polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim),

             2) redagowanie strony internetowej,

             3) organizację konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną.

§ 2

Szczegółowy  zakres  zadania,  zasady  i  terminy  przekazywania  środków  finansowych  określi 

Porozumienie, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1.  Upoważnia  się  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  do  podpisania  Porozumienia,  

o którym mowa w § 2.

2.  Porozumienie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

        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 E 70 przez obszar 

województw  pomorskiego  i  wielkopolskiego,  zasadnym  jest  opracowanie  spójnej  dokumentacji 

wspierającej aktywizację turystyczno-gospodarczą całej drogi wodnej.    

Powierzenie  Województwu  Pomorskiemu  przez  Województwo  Wielkopolskie  wykonania 

przedmiotowych zadań usprawni proces planowania i programowania rozwoju Międzynarodowej Drogi 

Wodnej E 70.


