Porozumienie w sprawie realizacji inwestycji
budowy

Stopnia Wodnego Siarzewo

Niniejsze porozumienie („Porozumienie”) zostało zawarte w dniu^-fy^V^^V w Warszawie,
pomiędzy:
1)

Ministrem Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
a

2)

Ministrem Energii, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,
a

3)

Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400
Warszawa,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie - „Stroną”,
o następującej treści:
Preambuła
Zważywszy, że:
l)

stopień wodny we Włocławku stanowi istotną infrastrukturę przeciwpowodziową w skali
kraju;

2)

konstrukcja stopnia wodnego we Włocławku zakładała powstanie dalszych stopni wodnych
w ramach kaskady dolnej Wisły;

3)

według stanu na dzień zawarcia Porozumienia nie powstały dalsze stopnie wodne w ramach
kaskady dolnej Wisły;

4)

powyższe, w bliskiej perspektywie czasowej prowadzi nieuchronnie do krytycznego zagrożenia
uszkodzeniem stopnia wodnego we Włocławku;

5)

uszkodzenie lub konieczność rozebrania stopnia wodnego we Włocławku może prowadzić do
poważnego zagrożenia powodziowego terenów położonych poniżej stopnia, wzdłuż rzeki
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Wisty, wywołać zagrożenia środowiska i zagrożenia sanitarne, a w konsekwencji narazić
zdrowie lub życie ludzkie na niebezpieczeństwo;
6)

planowana

budowa

stopnia

wodnego

Siarzewo jest najbardziej zaawansowanym

przedsięwzięciem w ramach kaskady dolnej Wisły, którego realizacja spowodowałaby
wyeliminowanie krytycznego ryzyka katastrofy mogącej wynikać z uszkodzenia stopnia
wodnego we Włocławku;
7)

mając na uwadze powyższe, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikuje budowę stopnia
wodnego Siarzewo, jako priorytetowe przedsięwzięcie wodne w skali kraju, które powinno
zostać zrealizowane w ramach zadań publicznych Państwa i to nie później niż w terminie do
końca 2025 roku;

8)

nadto, mając na uwadze generalną dyrektywę efektywnego wykorzystywania urządzeń
wodnych i piętrzenia wody dla potrzeb energetycznych, konieczność odpowiedzialnego
zarządzania bezpieczeństwem energetycznym kraju,

a także szczególne właściwości

hydroelektrowni, polegające na zdolności do samoistnego rozruchu w warunkach braku
zewnętrznych dostaw energii elektrycznej, Strony zgodnie stoją na stanowisku, że stopień
wodny Siarzewo musi zostać wyposażony w infrastrukturę elektroenergetyczną, która będzie
stanowiła własność Skarbu Państwa lub innej państwowej osoby prawnej;
9)

intencją Stron jest stworzenie dla nowopowstającej jednostki organizacyjnej - Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - efektywnego zaplecza merytorycznego w zakresie
budowy stopnia wodnego Siarzewo wraz z uzyskaniem możliwości wytwarzania energii
elektrycznej z wykorzystaniem piętrzenia wód;

10) Minister Środowiska wskazał Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a po
1 stycznia 2018 r. Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako
przyszłego inwestora stopnia wodnego Siarzewo, dla którego potrzeb niezbędne jest wsparcie
wiedzą i doświadczeniem Stron;
11) Minister Energii akceptuje Grupę Kapitałową ENERGA jako organizację dysponującą
znaczącym doświadczeniem w zakresie eksploatacji hydroelektrowni, dla potrzeb zapewnienia
merytorycznego wsparcia w realizacji przedsięwzięcia, a Grupa Kapitałowa ENERGA
wyraziła wolę zapewnienia takiego merytorycznego wsparcia, w szczególności poprzez
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wyznaczenie we własnych strukturach kompetentnych osób, które mogłyby zapewnić
niezbędne wsparcie, dzieląc się własną wiedzą i doświadczeniem.
Strony postanawiają, co następuje:
§1Strony zgodnie deklarują współpracę w zakresie budowy stopnia wodnego Siarzewo i zobowiązują
się do współdziałania w celu stworzenia warunków do bezzwłocznego zrealizowania tego
przedsięwzięcia.
§2.

1.

Strony zgodnie postanawiają, że w celu usprawnienia prac dotyczących budowy stopnia
wodnego Siarzewo, stworzenia platformy wymiany doświadczeń, zapewnienia efektywnego
doradztwa, a także w celu wsparcia sprawowania nadzoru Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie ww. stopnia wodnego, powołują
Komitet Sterujący, zwany dalej „Komitetem”, do którego zadań należy w szczególności:
1) koordynacja realizacji przedsięwzięcia w sposób zgodny z prawem i wskazaniami wiedzy
fachowej, przy uwzględnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, a także przy
zachowaniu dyscypliny kosztowej;
2)

opracowanie i monitorowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, w tym wsparcie
w opracowaniu projektu memorandum na potrzeby uzyskania współfinansowania
zgodnego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia
25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego
Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013
i (UE) nr 1316/2013 - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych;

3)

określenie źródeł finansowania oraz modelu realizacji przedsięwzięcia;

4) wsparcie prowadzenia uzgodnień międzyresortowych oraz międzyinstytucjonalnych,
w tym wsparcie opracowywania projektów procedur, planów, wniosków oraz innych
dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
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5) wsparcie podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.
2. Strony zgodnie postanawiają, że każda ze Stron wyznaczy na piśmie jednego eksperta do
udziału w Komitecie. Ponadto, Minister Energii zapewni udział w Komitecie dwóch
ekspertów działających w ramach struktur Grupy Kapitałowej ENERGA, a Minister
Środowiska zapewni udział w Komitecie dwóch ekspertów z Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej, natomiast Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapewni udział
dwóch ekspertów z właściwego Urzędu Żeglugi Śródlądowej, w charakterze stałych członków
Komitetu z prawem głosu.
3.

Komitet powoła Przewodniczącego Komitetu.

4.

Komitet przyjmie regulamin określający szczegółowy tryb pracy Komitetu.

5.

Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy stałych członków Komitetu. W przypadku równej
liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.

6.

Każdy ze stałych członków Komitetu, który oddał głos przeciw uchwaleniu danej
rekomendacji jest uprawniony do zgłoszenia zdania odrębnego na piśmie. Zdanie odrębne
składa się na ręce Przewodniczącego Komitetu w terminie 3 dni od dnia uchwalenia danej
rekomendacji. Zdanie odrębne dołącza się do rekomendacji.
§3

Porozumienie sporządzono w 3 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
§4

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Energii

Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
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