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DEKLARACJA WSPÓŁPRACY
Marszałków Województw na rzecz aktywizacji regionów
w celu wykorzystania potencjału turystycznego rzeki Wisły
oraz
poparcia prezydenckiego projektu zmiany
ustawy Prawo wodne na rzecz ułatwienia realizacji inwestycji
w postaci budowy i wytyczania
szlaków rowerowych i pieszych w obszarze Wisły,
w tym na wałach przeciwpowodziowych

Grudziądz, 7 sierpnia 2013 r.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY

z dnia 7 sierpnia 2013 roku
pomiędzy Marszałkami Województw:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kujawsko-Pomorskiego – Piotrem Całbeckim,
Lubelskiego – Krzysztofem Hetmanem,
Małopolskiego – Markiem Sową,
Mazowieckiego – Adamem Struzikiem,
Podkarpackiego – Władysławem Ortylem,
Pomorskiego – Mieczysławem Strukiem,
Śląskiego – Mirosławem Sekułą,
Świętokrzyskiego – Adamem Jarubasem,
zwanych dalej Sygnatariuszami.

Mając na uwadze potrzebę zaangażowania Marszałków Województw w działalność w zakresie aktywizacji
turystycznego wykorzystania potencjału rzeki Wisły na rzecz wszechstronnego jej zagospodarowania, w tym m.in. na
potrzeby rozwoju turystyki wodnej, niniejszym deklarujemy nawiązanie współpracy służącej poparciu prezydenckiego
projektu zmiany ustawy Prawo wodne w celu ułatwienia realizacji inwestycji w postaci budowy
i wytyczania szlaków rowerowych i pieszych na wałach przeciwpowodziowych.
§ 1. Cele współpracy
Celami współpracy są:
1) działania na rzecz zwiększenia możliwości rozwoju turystyki wodnej i rowerowej w oparciu o potencjał rzeki
Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego tego obszaru;
2) popularyzacja wiedzy na temat turystycznych możliwości wykorzystania Wisły, w tym poprzez tworzenie
i wytyczanie dróg oraz szlaków rowerowych i pieszych, również na wałach przeciwpowodziowych, przy
zachowaniu wszystkich priorytetów związanych z ochroną ludzi przed powodzią;
3) zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionów poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Wisły,
a w szczególności poprzez poparcie projektowanych zmian w prawie, kompleksowo regulujących kwestie
szlaków turystycznych, w tym szlaków rowerowych;
4) działania na rzecz realizacji projektu Wiślanej Trasy Rowerowej jako narodowego produktu turystycznego.

§ 2. Zakres współpracy
Sygnatariusze Deklaracji postanawiają inicjować i wspierać wzajemną współpracę w zakresie działań popierających
zmiany w prawie, kompleksowo regulujące kwestie szlaków turystycznych, w tym szlaków rowerowych, których
celem jest rozwój turystyki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły. W tym celu postanawiają w szczególności:
1) współpracować na rzecz tworzenia warunków sprzyjających podejmowaniu i prowadzeniu działalności
turystycznej i inwestycyjnej wzdłuż Wisły, mającej na celu rozwój turystki wodnej i rowerowej;
2) współdziałać ze wszystkimi instytucjami do tego powołanymi na rzecz wprowadzenia kompleksowych zmian
w prawie, regulujących problematykę szlaków turystycznych, w tym rowerowych, ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów ochrony ludzi przed powodzią, społecznych, środowiskowych, gospodarczych
i przyrodniczo-krajobrazowych;
3) inicjować i prowadzić wspólne projekty w zakresie optymalnego wykorzystania potencjału rzeki Wisły, w tym
również dla celów rozwoju turystyki wodnej i rowerowej.

§ 3. Perspektywy współpracy
1.

2.
3.
4.

5.

Sygnatariusze Deklaracji zobowiązują się działać w dobrej wierze na rzecz realizacji ustaleń wynikających
z niniejszej Deklaracji, a także dołożą wszelkich starań oraz podejmą odpowiednie kroki dla realizacji działań
określonych w § 1.
Sygnatariusze Deklaracji wyrażają zgodę na powoływanie się na niniejszą Deklarację w stosunku do innych
Instytucji oraz na podanie informacji o jej podpisaniu do wiadomości publicznej.
Sygnatariusze Deklaracji będą ściśle współpracować w zakresie rozpoznawania nowych możliwości
wykorzystania Wisły i osiągania dodatkowych wzajemnych korzyści w celu rozwoju turystycznego.
W celu realizacji postanowień niniejszej Deklaracji, Sygnatariusze powołają zespół roboczy, w skład którego
wejdą przedstawiciele Województw, i przygotują plan działań, który pozwoli na rozpoczęcie realizacji
zdefiniowanych celów.
Postanowienia niniejszej Deklaracji nie upoważniają żadnego z Sygnatariuszy do podejmowania jakichkolwiek
czynności w imieniu którejkolwiek z pozostałych Stron, w tym w szczególności do składania i przyjmowania
oświadczeń woli czy zawiadomień oraz do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań.

§ 4. Ustalenia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niniejsza Deklaracja stanowi wyraz woli Sygnatariuszy do nawiązania ze sobą współpracy.
Szczegółowe warunki współpracy określane będą w odrębnych umowach pomiędzy Sygnatariuszami.
Warunki współpracy będą się opierać na powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Niniejsza Deklaracja nie rodzi pomiędzy podpisującymi ją Sygnatariuszami żadnych zobowiązań finansowych.
Niniejszą Deklarację sporządzono w ośmiu egzemplarzach, po jednym dla każdego z Sygnatariuszy Deklaracji.
Deklaracja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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