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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0889/2011, którą złożyła Stefania Giro (Włochy) w sprawie 
budowy przystani w mieście Rovigo (Włochy) oraz w sprawie funduszy 
europejskich

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że podczas realizacji przedsięwzięcia budowy przystani w 
mieście Rovigo doszło do niewłaściwego wykorzystania funduszy unijnych. Wydaje się, że 
wspomniana przystań jest obecnie w gruncie rzeczy opuszczona.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Uwagi Komisji

Służby wystąpiły do organu zarządzającego programem regionu Veneto na lata 2000-2006 o 
sprawdzenie rzeczywistego stanu omawianego projektu i jego zgodności z obowiązującymi 
przepisami wspólnotowymi.

Organ zarządzający potwierdził, że projekt został wykonany ściśle według ostatecznych 
planów, że został sprawdzony przez właściwe władze i w konsekwencji zatwierdzony w 
programie regionu Veneto na lata 2000-2006.

Wydając w dniu 30 czerwca 2009 r. certyfikat, biuro techniczne (Ufficio Tecnico del 
Comune) gminy Rovigo zaświadczyło, że cały zrealizowany obiekt jest nadaje się do użytku:
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biuro poświadczyło zwłaszcza, że pomosty do wsiadania, budynek zwany „club house” oraz 
hangar służący do przechowywania łodzi zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym 
ostatecznym projektem.

Należy zaznaczyć, że:

– pochylnie dla łodzi nie zostały zbudowane, ponieważ nie były zgodne z nachyleniem terenu, 
czego nie dało się przewidzieć w fazie projektowania. Zmiana ta została zatwierdzona, a w 
projekcie przewidziano zastąpienie pochylni dźwigami. Zakupu dźwigu nie przewidziano w 
projekcie, gdyż jego koszt był nie do przyjęcia w ramach DOCUP Veneto 2000-2006. Gmina 
Rovigo poinformowała organ zarządzający, że dźwig został zakupiony bezpośrednio przez 
gospodarza obiektu;

– hangar: w istocie, podczas opracowywania projektu (faza wstępna i ostateczna) 
przewidziano większą powierzchnię zadaszoną. Nie została ona ujęta w projekcie 
zatwierdzonym do wykonania z powodu ograniczeń budżetowych;  

– jeśli chodzi o liczbę zrealizowanych pomostów do wysiadania, jest ona zgodna z projektem.
Zmiany w projekcie spowodowały zmianę sposobu wstępu na pomosty, który odbywa się 
jednym wejściem zamiast trzech przewidzianych;

– w projekcie nie przewidziano żadnego oświetlenia publicznego;

– jeśli chodzi o bramę wjazdową: nie zainstalowano jej na oficjalny wniosek gminy, 
ponieważ przedsiębiorstwo Interporto di Rovigo ma zamiar zbudować parking w pobliżu 
wjazdu.

Wreszcie jeśli chodzi o zarządzanie obiektem, gmina Rovigo ogłosiła w dniu 6 lipca 2009 r. 
przetarg na udzielenie koncesji na zarządzanie obiektem. Wobec braku ofert gmina zleciła 
zarządzanie obiektem niedochodowemu stowarzyszeniu wioślarzy. Pod koniec roku 2011 
gmina podjęła decyzję o umieszczeniu także „Circolo Nautico Porta Mare”, aby zwiększyć 
możliwości przyjęcia i turystyczne projektu.

Podsumowanie

W oparciu o informacje powyżej Komisja nie może nadać biegu sprawie zgłoszonej przez 
składającego petycję.


