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w sprawie realizacji oraz finansowania zadania:

,,0prac0wanie wariantowej koncepcji ochronyjgrzeciwpowodziowej w zlewni Drwina Diuga z
uwzglgdnieniem odwodnienia terenu (osiedli Swiqtniki, Nowe Piaski, Podlesie, Kliniec, na
Koziéwce, Wola Duchacka Wsch0'aI Rzqka, Pro/cocim, Parkowe, Nowy Prokocim, Nowy
Biezanéw Poiudnie, Nowy Biez'an0'w, Jemiolki, Lazy P0’-lnocne, Plaszéw, Ma-ly Pl'asz0'w,

Laséwka, Kolejowe, za Osiedlem, Rybitwy)
zawarte w dniu

.... .. 2021 roku w Krakowie pomiqdzyz

Gminq Miejskq Krakéw, z siedzibq W Krakowie, P1. Wszystkich Swiqtych 3-4, 31-004
Krakéw, NIP 676 101 37 17, reprezentowanayprzez Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Jacka
Majchrowskiego

zwanq w treéci Porozumienia ,,Gminq”
a

,

Paﬁstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibq w Warszawie,u1. Zelazna
59A, 00-848 Warszawa, NIP 5272825616, REGON 368 302 575 - Regionalny Zarzqd
Gospodarki Wodnej w Krakowie, adres: ul. Marszalka Jézefa Pilsudskiego 22, 31-109
Krakéw, reprezentowanym przez
.3>.‘fP~E\<.T<?.‘?-9,%"“°'
R-ﬁ9°e"“°""m °”‘°“>OM“°‘

zwanym dalej ,,PGW WP”,
przy ozym Gmina i PGW WP bepdq zwane lqcznie ,,Stronami Porozumienia”.

Zwazywszy, Ze:
1) W014 zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej mieszkaﬁcéw zlewni rzeki Drwina
Dhlga, w tym m.in, dzielnicy Krakéw-Biezanéw, W zwiqzku z Wystqpowaniem wezbraﬁ
powodowanych przez deszcze nawalne, Strony Porozumienia zgodnie wyrazaja, chqé
wspélpracy W ramach realizacji zdania: ,,Opracowanz'e wczriantowej koncepcji ochrony
przeciwppwodziowej w zlewni Drwina D-luga z uwzglgdrzieniem odwodnienia terenu
(osiedli Swiqtniki, Nowe Piaski, Podlesie, Kliniec, na Kozléwce, Wola Duchacka Wschéd,
Rzqka, Prokocim, Parkowe, Nowy Prokocim, Nowy Biezanéw P0-ludnie, Nowy Bie2'an0'w,
Jemiolki, Lazy Pélnocne, P-lasz0'w, Ma-ly P%asz0'w, Las0'wka, Kolejowe, za Osiedlem,
Rybitwy),
2) z uwagi na szeroki zakres przedsiqwziegcia i jego kompleksowy charakter, konieczne jest
wstqpne okreélenie zasad wspélpracyi dziahni Stron Porozumienia w realizacji zadania,
-

Strony Porozumienia postanawiajq, co nastqpuje:
§1
1. Strony Porozumienia przewidujq, Ze zadanie ,,Oprac0wanie wariantowej koncepcji
ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina D-luga z uwzglgdnieniem odwodnienia
terenu (osiedli Swiqtniki, Nowe Piaski, Podlesie, Kliniec, na Kozldwce, Wola Duchacka
Wschéd, Rzqka, Prokocim, Parkowe, Nowy Prokocim, Nowy Biezanéw Poludnie, Nowy
Biezanéw, Jemio-lki, Lazy Péinocne, Pl"aszo'w, Maly Piaszéw, Laséwka, Kolejowe, za
Osiedlem, Rybilwy) (zwane dalejz zadaniem), realizowane bepdzie W'£1'Z€0h etapach:
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pomiardw geodezyjnych oraz zebranie niezbgdnych
materiai6w/ pozostqfe lprace przygotowawcze Qvrace przygotowawcze, pomiary
geodezyjne 0raz'chci'r'c'I7ci‘erystyka istniejqcego systemu odwodnienia terenu)
Etap II - Analiza obecnej sytuacji powodziowej w zlewni Drwiny Dlugiej
Etap

III

-

Wielowariantowy program

inwestycyjny

w

zakresie

ochrony

przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Drwina Diuga z uwzglgdnieniem odwodnienia
terenu -

Rozpoczocie realizacji etapu I nastqpi w roku 2021, zaé zakoﬁczenie etapu III
przewidziane jest do koﬁca roku 2022.
Mi

Porozumienie bodzie realizowane na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20

lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolityz Dz. U. z 2021 r., poz. 624).Gmina we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zrealizuje Etap I - Wykonanie
iopracowanie pomiaréw geodezyjnych oraz zebranie niezbgdnych materialéw/
pozostaie prace przygotowawcze Qvrace przygotowawcze, pomiary geodezyjne oraz
charakterystyka istniejqcego systemu odwodnienia terenu), _przy merytorycznym
wsparciu PGW WP.
PGW WP we wlasnym zakresie i na w1asny koszt zrealizuje Etap I1 ~ Analiza obecnej
syt_uacji powodziowej w zlewni Drwiny Dlugiej, przy wsparciu Gminy.
I9‘?

Gmina we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zrealizuje Etap III - Wielowariantowy
program inwestycyjny w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Drwina
Dluga z uwzglgdnieniem odwodnienia terenu), przy merytorycznym wsparciu PGW

WP.

.

Strony Porozumienia udostqpniq sobie nawzajem nieodplatnie dokumentacjq bqdqca,
wynikiem poszczegélnych Etapow na potrzeby jej wykorzystania do realizacji
poszozegélnych Etapéw lub dalszych dzialaﬁ. W tym celu Strony Porozumienia
zabezpiecze; réwniez prawnq mozliwoéé wykorzystania takiej dokumentacji przez
Strony Porozumienia oraz osoby trzecie, ktorym Strony Porozumienia powierzq
realizacjo poszczegolnych Etapéw lub dalszych dziataﬁ.
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Strony Porozumienia zgodnie postanawiaja, zgtosié powyzsze dziaiania w ramach
konsultacji spoiecznych na ostatecznq listo dziaiaﬁ w aktualizowanym Planie
Zarzqdzenia Ryzykiem Powodziowym. Za zgioszenie powyzszych dzialaﬁ odpowiadaé
bodzie PGW WP ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za realizacje; danego
dzialania zgodnie z § 1 ust. 4-'6.
1

§2

Strony Porozumienia zobowiqzujq sio do biezqcego informowania o przebiegu realizacji
Porozumienia i wszystkich istotnych kwestiach wyniklych w trakcie jego wykonywania

oraz niezwlocznego powiadamiania siq; 0 problemach zwigzanych z jego realizacjq.

w

Strony Porozumienia we wkasnym zakresie zapewniq podstawy formalnoprawne
realizacji zadaﬁ. nim okreélonych, W szczegolnoéci Gmina oceni czy do realizacji
Porozumienia niezbgdne jest podjocie uchwaiy przez organ stanowiqcy Gminy.
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$tr0ny Porozumienia ponosza, wyiqcznq odpowiedzialnoéé ﬁnansowa, za realizacjo
swoich dziaiaﬁ okreélonych W niniejszym Porozumieniu.

8rodki ﬁnansowe na realizacje; zadania pn. utrzymanie elementéw systemu
odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego sq zabezpieczone W
planie ﬁnansowym jednostki Klimat-Energia;-Gospodarka_-Wodna ofaz W Wieloletniej

Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.
Kazda ze Stron Porozumienia, odpowiada za caioéé obowiqzkéw Wynikajqcych z
zakresu dziaiaﬁ nalozonych na niq niniejszym Porozumieniem.

§3

_

D0 spraw nieuregulowanych W Porozumieniu a majqcych zWia,zek z jego realizacja,
stosuje sio W szczegélnoéci przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupeinienia Porozumienia Wymagajq zawarcia przez Strony
r""\

Porozumienia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
Porozumienie sporzqdzono W czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po dwa

dla kazdej ze Stron.
Porozumienie Wchodzi W zycie z dniem podpisania.
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