
UCHWAŁA NR XXXIX/211/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wykluczenia trzech gmin powiatu z Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia 

Na podstawie  § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Toruńskiego określonego załącznikiem do uchwały Nr 
XXII/178/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu 
Toruńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 38, poz. 607 z późn. zm.1) ) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wykluczenia trzech gmin powiatu toruńskiego z Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Toruńskiego 

Andrzej Siemianowski

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 102, poz. 1480, z 2010 r. Nr 215, 
poz. 3002 oraz z 2011 r. Nr 213, poz. 1974.
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Stanowisko 
Rady Powiatu Toruńskiego 

 
 

Rada Powiatu Toruńskiego ma pełną świadomość jak istotne dla rozwoju 

powiatu i województwa kujawsko-pomorskiego będą nadchodzące lata. Unijna 

perspektywa finansowa 2014-2020 to ostatnia chwila, kiedy można będzie skorzystać 

z unijnego wsparcia w tak dużym zakresie. Dlatego tak ważne jest dobre 

przygotowanie się na przyjęcie i umiejętne zagospodarowanie tych funduszy. 

Dodatkową szansą na ich pozyskanie dla naszego regionu jest powstający projekt 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), który już samą nazwą sugeruje 

działania na rzecz rozwoju poprzez integrację regionu. Należy jednak podkreślić,  

że objęty nim Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF), to nie tylko Bydgoszcz oraz Toruń 

i ponad pół miliona mieszkańców tych miast. Wokół nich bowiem rozpościera się 

obszar powiatów toruńskiego i bydgoskiego, które łączą oba miasta. Ponad 200 tys. 

mieszkańców obu powiatów ziemskich także buduje powstającą metropolię, a ich 

życie jest nierozerwalnie z nią związane. Obszar funkcjonalny Torunia i Bydgoszczy, 

obejmujący oba powiaty ziemskie, jest wynikiem zachodzących tu procesów 

społeczno-gospodarczych, wzajemnego oddziaływania na siebie miast oraz 

otaczających je gmin i istnieje od wielu lat. Projekt ZIT jest jednym z instrumentów, 

który pojawił się stosunkowo niedawno i ma za zadanie pomóc regionowi szybciej  

i bardziej dynamicznie się rozwijać. Rada Powiatu Toruńskiego stoi więc na 

stanowisku, że minimalne granice MOF muszą mieścić w sobie w całości oba miasta  

i oba otaczające je powiaty ziemskie. Tylko tak postrzegane ZIT przyniosą wymierne 

korzyści dla całego regionu i tylko tak postrzegany MOF pozwoli w przyszłości 

realizować kolejne projekty i wykorzystywać inne prorozwojowe narzędzia bez 

potykania się o sztucznie wytyczone granice. 

Rada Powiatu 
Toruńskiego  
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Powiat Toruński od 15 lat jednoczy i integruje w jeden organizm wszystkie 

gminy do niego należące. Budowane przez te lata partnerstwo przy realizacji 

projektów infrastrukturalnych, dróg i ścieżek rowerowych, a także współpraca  

w zarządzaniu oświatą, pomocą społeczną, w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania 

kryzysowego, promocji sportu i przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych spaja ten 

obszar i buduje wspólną tożsamość jego mieszkańców. Bardzo aktywnym partnerem 

jest dla nas także Miasto Toruń, z którym w wielu dziedzinach ściśle współpracujemy, 

budując region toruński – wspólny dla Miasta Torunia i całego Powiatu Toruńskiego. 

Z tego powodu decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wykluczeniu 

Miasta Chełmża oraz gmin Chełmża i Czernikowo z obszaru ZIT jest dla nas 

zaskakująca i krzywdząca, bo próbuje zniweczyć nasze dotychczasowe działania, 

dyskryminuje mieszkańców wyeliminowanych gmin, rozbija utrwalony już podział 

administracyjny regionu i prowadzi niemal do „rozbioru” powiatu toruńskiego! 

Dlatego też Rada Powiatu Toruńskiego zwraca się do Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego o ponowne poddanie analizie i 

zmianę decyzji w sprawie obszaru MOF, tak aby znalazł się w nim cały 

Powiat Toruński.  
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