UCHWAŁA NR
/
/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia
2014 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.1),
art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.2) w zw. z art. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006, uchwala się co następuje:

§ 1. Wyznacza się obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie, zwanego dalej „obszarem
realizacji ZIT wojewódzkiego”, w celu realizacji przedsięwzięć w formule ZIT w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 oraz przedsięwzięć komplementarnych możliwych do realizacji w formule poza ZIT
z innych źródeł finansowania.
§ 2. 1. Obszar realizacji ZIT wojewódzkiego obejmuje następujące gminy w ich
granicach administracyjnych: Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Gmina Białe Błota,
Gmina Chełmża, Gmina Czernikowo, Gmina Dąbrowa Chełmińska, Gmina Dobrcz, Gmina
Koronowo, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Lubicz, Gmina Łabiszyn, Gmina Łubianka,
Gmina Łysomice, Miasto Chełmża, Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Nowa Wieś Wielka,
Gmina Obrowo, Gmina Osielsko, Gmina Sicienko, Gmina Solec Kujawski, Gmina Szubin,
Gmina Wielka Nieszawka, Gmina Zławieś Wielka.
2. Mapa obszaru, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. W celu realizacji przedsięwzięć w formule ZIT wojewódzkiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 oraz przedsięwzięć komplementarnych możliwych do realizacji w formule poza ZIT
z innych źródeł finansowania, przygotowana zostanie strategia określająca zintegrowane
działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych,
klimatycznych, demograficznych i społecznych przygotowana dla obszaru, o którym mowa
w § 2 ust. 1.
2. Za przygotowanie strategii, o której mowa w ust. 1 odpowiada Związek ZIT
zawiązany przez partnerów określonych w § 2 oraz Powiat Bydgoski i Powiat Toruński.
3. Strategia, o której mowa w ust. 1 powinna być zgodna z kierunkami i celami
wskazanymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan
modernizacji 2020+, a w szczególności realizować zadania polegające na:
1) wspieraniu rozwiązań integrujących przestrzeń Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Bydgoszczy i Torunia, przede wszystkim w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, Dz. U. z 2014 r., poz. 379.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2011 r.,
Nr 279, poz. 1644, Dz. U. z 2012 r., poz. 1237, Dz. U. z 2013 r., poz. 714, Dz. U. z 2014 r., poz. 379.
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transportu zbiorowego (infrastruktury, taboru, rozwiązań organizacyjnych), usług
komunalnych, rynku pracy;
2) wzmacnianiu funkcji metropolitalnych – czyli potencjału Bydgoszczy i Torunia
w dziedzinach generujących powiązania międzynarodowe i międzyregionalne;
3) rozbudowie i wzmacnianiu sieci oraz powiązań transportowych w relacjach
międzyregionalnych i międzynarodowych.
§ 4. Wykonanie
Kujawsko-Pomorskiego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

się

Marszałkowi

Województwa

