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Uchwała Nr 2/2021

Komitetu Sterującego ZIT 
z dnia P. lutego 2021 roku

w sprawie przyjęcia opracowanych celów i kierunków Strategii MOF

na podstawie § 4 ust. 6 pkt 1) porozumienia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie współdziałania 
celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Olsztyna uchwala się co następuje:

§ 1

Komitet Sterujący ZIT pozytywnie opiniuje i przyjmuje opracowane cele i kierunki Strategii MOF, 
stanowiące Załącznik do Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia i podpisania przez Przewodniczącego Komitetu 
Sterującego ZIT.

Uchwałę podjęto w trybie przewidzianym w § 5 ust. 7 Regulaminu pracy Komitetu Sterującego ZIT, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2021 Komitetu Sterującego ZIT z 7 stycznia 2021 roku 
w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu KS ZIT.
Na posiedzeniu obecnych było PPj. na ogólną liczbę 7 Członków Komitetu Sterującego ZIT. Za 
podjęciem uchwały oddano .P. głosów, przeciw oddano .P?. głosów, głosów wstrzymujących się 
oddano . Q..

Stwierdza się, że uchwała została przyjęta.
IZYDĘNT OLSZTYNA
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Przewodniczący 

Komitetu Stenującego ZIT
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Załącznik
do Uchwały Nr 2/2021 
Komitetu Sterującego ZIT 
z dnia .3. lutego 2021 r.

Cele operacyjne KierunkiCele strategiczne
1.1. Efektywność 

energetyczna
Rozwój infrastruktury odnawialnych 
źródeł energii i dywersyfikacja źródeł 
energii___________________________

1. Zrównoważone
korzystanie z zasobów 
środowiskowych

Wzrost efektywności energetycznej
Rozwój infrastruktury 
elektroenergetycznej
Gospodarka wodno-ściekowa1.2. Sprawne systemy

gospodarki komunalnej Gospodarka odpadami
Sieci gazowe
Gospodarka ciepłownicza
Błękitna i zielona infrastruktura1.3. Adaptacja do zmian 

klimatu Miejski obszar funkcjonalny odporny na 
zmiany klimatu______________________

1.4. Środowisko Bioróżnorodność
przyrodnicze Infrastruktura dla ekoturystyki

1.5. Środowisko kulturowe Promocja zasobów kulturowych wśród 
mieszkańców
Rozwój turystyki kulturowej

2. Silne sieci powiązań 
życia społeczno- 
gospodarczego

2.1. Przyjazne środowisko 
inwestycyjne

Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
i infrastruktury dla biznesu
Wspólna polityka inwestycyjna
Promocja wysokiej jakości życia
Kształtowanie wspólnoty lokalnej
Budowa i przebudowa infrastruktury 
transportowej

2.2. Dostępność i 
bezpieczeństwo 
komunikacyjne Poprawa bezpieczeństwa drogowego

Wykorzystanie potencjału kolei 
aglomeracyjnej______________

2.3. Zrównoważona 
mobilność

Rozwój infrastruktury dla transportu 
pieszego, rowerowego i urządzeń 
transportu osobistego_____________
Innowacje w transporcie
Rozwój transportu publicznego
Poprawa dostępu do sieci 
szerokopasmowej dla instytucji 
publicznych i przedsiębiorstw

2.4. Rozwój dostępu do sieci 
szerokopasmowej

Poprawa dostępu do sieci 
szerokopasmowej dla mieszkańców
Przyjazna przestrzeń2.5. Zrównoważona 

przestrzeń 
uwzględniająca 
dziedzictwo kulturowe

Rewitalizacja
Ochrona i promocja zabytków
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Transformacja cyfrowa3.1. Cyfryzacja życia 
społeczno- 
gospodarczego

3. Nowoczesne usługi 
rozwojowe Zmniejszanie wykluczenia cyfrowego

Cyfryzacja edukacji
3.2. Współpraca na rzecz 

wysokich kwalifikacji
Rozwój szkolnictwa zawodowego i 
wyższego____________________
Rozwój kompetencji kluczowych
Przyjazne otoczenie dla edukacji

3.3. Działania w kierunku 
wzrostu
produktywności

Wsparcie przedsiębiorczości
Wspólna promocja gospodarcza
Przemysł 4.0

3.4. Usługi w obszarze 
zdrowia i pomocy 
społecznej

Silver economy
Rozwój usług społecznych
Rozwój usług zdrowotnych

3.5. Ożywienie sektora 
kreatywnego

Współpraca dla rozwoju kultury
Wsparcie lokalnych twórców
Kreatywna przestrzeń

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Gmymtswicz


