
                                                 

                                             UCHWAŁA Nr ………./………../2021 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia …… września 2021 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Miasta Zakopane do 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje: 

§1 

 

Wyraża się zgodę na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego, zrzeszającego jednostki z podhalańskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego, 

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

§2 

 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do reprezentowania Miasta Zakopane na 

Zgromadzeniu Założycielskim Stowarzyszenia oraz do reprezentowania Miasta Zakopane 

w Stowarzyszeniu. 

2. Udzielone Burmistrzowi Miasta Zakopane upoważnienia uprawniają do udzielenia 

dalszych upoważnień. 

 

§3 

 

Składki członkowskie wynikające z przynależności Miasta Zakopane do Stowarzyszenia 

finansowane będą z budżetu Miasta Zakopane. 

§4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt uchwały 



 

UZASADNIENIE  

 

W związku z założeniami powołanego w dniu 15 października 2020r. Uchwałą nr 1452/20 

Zarządu Województwa Małopolskiego Forum Współpracy dla Podtatrza, realizującego 

„Program rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku”, a także 

mając na uwadze podjęcie Uchwały Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”   

i uznaniem Zakopanego i Nowego Targ wraz ich sąsiednimi gminami za Miejski Obszar 

Funkcjonalny Podhala (MOF), Miasto Zakopane wraz z Gminami Powiatu Tatrzańskiego  

i Nowotarskiego podjęło współprace stanowiącą pierwszy krok do utworzenia stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego na rzecz realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT).  

Wskazanie w ww. strategii  potencjalnych miejskich obszarów funkcjonalnych jest podstawą 

do rozpoczęcia współpracy z samorządami zainteresowanymi utworzeniem ZIT na terenie 

objętym MOF Podhala. 

Kolejnym krokiem jest podjęcie przez organy stanowiące gminy uchwały o wyrażeniu zgody 

i przystąpieniu gmin do przedmiotowego stowarzyszenia, w ramach którego prowadzić będą 

one sformalizowana współpracę na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Podhala. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Korzyścią z modelu ZIT jest nie tylko realizacja projektów Zakopanego i gmin wchodzących 

w skład MOF ale również możliwość rozwoju współpracy w procesie ubiegania się o środki 

unijne na projekty infrastrukturalne w trybie pozakonkursowym. Działalność stowarzyszenia 

nie tylko zwiększy efektywność gmin ale pozwoli także na wymianę informacji, wiedzy  

i doświadczeń.  

Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych 

przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego 

zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT. W tym celu opracowane będą strategie rozwoju 

ponadlokalnego i strategie ZIT.  

Podjęcie niniejszej uchwał przez wszystkie, zainteresowane gminy Podhala przyspieszy 

proces rejestracji stowarzyszenia. Pozwoli również skorzystać ze środków finansowych  

z pomocy technicznej na przygotowanie ww. strategii.  

Możliwość skorzystania z tego instrumentu jest dla gmin obszaru podhalańskiego ogromną 

szansą, warunkującą dalszy rozwój.  


