
UCHWAŁA  NR  17/539 /14 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 23 kwietnia 2014 r. 
 
w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
dla Grudziądza i obszaru powiązanego z nim 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 

Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, zwanego dalej „obszarem realizacji 
ZIT Grudziądza”, w celu realizacji przedsięwzięć w formule ZIT w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 
przedsięwzięć komplementarnych możliwych do realizacji w formule poza ZIT z innych 
źródeł finansowania. 

 
§   2. 1. Obszar realizacji ZIT Grudziądza obejmuje następujące gminy w ich 

granicach administracyjnych: Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Grudziądz, Gmina Rogóźno, 
Gmina Dragacz, Gmina Gruta oraz Gmina Radzyń Chełmiński. 
  2. Mapa obszaru, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§    3.  1.  W celu realizacji przedsięwzięć w formule ZIT Grudziądza w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 oraz przedsięwzięć komplementarnych możliwych do realizacji w formule poza ZIT  
z innych źródeł finansowania, dla obszaru, o którym mowa w § 2 ust. 1 przygotowana 
zostanie strategia określająca zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych. 

2. Za przygotowanie strategii, o której mowa w ust. 1 odpowiada Związek ZIT 
Grudziądza zawiązany przez partnerów określonych w § 2. 

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 miasta i obszaru powiązanego z nim 
funkcjonalnie w zakresie współpracy samorządów i optymalizacji rozwiązań 
organizacyjnych, systemowych; 

2) wspieraniu rozwiązań integrujących przestrzeń miasta i obszaru powiązanego z nim 
funkcjonalnie w zakresie planowania strategicznego i zagospodarowania 
przestrzennego; 

3) wspieraniu rozwiązań integrujących przestrzeń miasta i obszaru powiązanego z nim 
funkcjonalnie w zakresie zbiorowego transportu publicznego (infrastruktura, 
rozwiązania organizacyjne) w ramach miasta i obszaru powiązanego z nim 
funkcjonalnie; 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, Dz. U. z 2014 r., poz. 379. 
2 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. 



4) poprawie dostępności komunikacyjnej Grudziądza w relacjach wewnątrzregionalnych, 
w tym przede wszystkim z Toruniem i Bydgoszczą; 

5) wspieraniu rozwiązań integrujących przestrzeń miasta i obszaru powiązanego z nim 
funkcjonalnie w zakresie infrastruktury technicznej; 

6) aktywizacji społeczno-gospodarczej poprzez tworzenie miejsc pracy oraz zapewnienie 
sprawnych i dostępnych usług publicznych. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego. 
 

§     5.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


