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LIST INTENCYJNY 

zawarty w dniu 11 września 2017 roku  

 

pomiędzy: 

„Województwem Zachodniopomorskim”, reprezentowanym przez:  

Olgierda Geblewicza -  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, 

a „Partnerami”: 

1. Gminą Dziwnów, reprezentowaną przez Grzegorza Jóźwiaka – Burmistrza Dziwnowa; 

2. Gminą Kamień Pomorski, reprezentowaną przez Stanisława Kuryłło – Burmistrza Kamienia 

Pomorskiego;  

3. Gminą Międzyzdroje, reprezentowaną przez Leszka Tomasza Dorosza – Burmistrza 

Międzyzdrojów; 

4. Gminą Wolin, reprezentowaną przez Eugeniusza Jasiewicza – Burmistrza Wolina. 

Mając na względzie, że: 

Województwo Zachodniopomorskie realizuje projekt „LAST MILE – Zrównoważona mobilność  

na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”, dofinansowany w ramach Programu Interreg 

Europa, którego celem jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu  

w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu 

dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, miejsca wypoczynku, 

obiektu użyteczności publicznej czy też imprezy kulturalnej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często 

odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem lub alternatywą dla oferty regularnego 

transportu publicznego. 

Samorząd województwa, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa wykonuje zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Prace projektowe  

w zakresie planowania i gospodarki przestrzennej samorząd województwa realizuje poprzez 

wyspecjalizowaną jednostkę projektową – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa 

Zachodniopomorskiego w Szczecinie, zwane dalej „RBGPWZ”.  

W ramach projektu RBGPWZ sporządzi m.in. Plan Działań obejmujący swoim zakresem cztery gminy 

priorytetowe projektu: Dziwnów, Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Wolin. Opracowany dokument  

w szczegółowy sposób będzie opisywał działania związane ze wspieraniem i wdrażaniem systemów 

transportu elastycznego na wybranym obszarze. 

 



 

 

 RBGPWZ opracowuje Plan Działań, w ramach którego: 

 określi działania na wielu szczeblach m.in. w zakresie zmian organizacyjnych, legislacyjnych, 

instrumentów finansowania, projektów realizacyjnych, polityki informacyjnej i promocyjnej, 

mające na celu całościowe wsparcie procesu realizacji oczekiwanych elastycznych systemów 

transportowych na obszarze gmin, 

 wskaże możliwe zapisy i rekomendacje do instrumentów polityk i dokumentów strategicznych  

na poziomie lokalnym i regionalnym mogące ułatwić proces wdrażania elastycznych systemów 

transportowych, 

 opracuje harmonogram wdrożenia poszczególnych działań, 

 przedstawi potencjalne źródła finansowania,  

 wskaże liderów poszczególnych działań odpowiedzialnych za ich wdrażanie w II fazie projektu.  

 

Strony niniejszego listu deklarują wolę współpracy przy przygotowaniu Planu Działań. 

 

Zakres deklaracji 

1. W ramach niniejszego Listu Partnerzy deklarują: 

 oddelegowanie przedstawiciela każdego z Partnerów jako koordynatora działań w ramach 

projektu oraz uczestniczenia w spotkaniach warsztatowych, 

 udostępnienie posiadanych informacji i danych liczbowych niezbędnych do przygotowania Planu 

Działań, a niedostępnych na poziomie wojewódzkim i krajowym, 

 sporządzenie i przekazanie wraz z kontaktami wykazu instytucji, organizacji, przedsiębiorstw  

i osób (liderów, ekspertów) zainteresowanych w partycypowaniu w pracach nad Planem Działań 

oraz jego wdrażaniem, 

 wspieranie i prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej związanej z projektem przy użyciu 

dostępnych kanałów dystrybucji (strony i portale gminne, opracowywane publikacje promocyjne) 

w celu dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów programu, 

 wspólne działanie związane ze wsparciem i lobbowaniem na szczeblu ponadgminnym  

na rzecz rozwoju usług zrównoważonego transportu publicznego na obszarze gmin Dziwnów, 

Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Wolin, 

 realizację działań wskazanych w Planie Działań, po uzgodnieniu i akceptacji ich zakresu. 

 

 

 

 

 



 

 

2. W ramach niniejszego Listu RBGPWZ deklaruje:  

 przygotowanie Planu Działań w ramach projektu LAST MILE do dnia 30 września 2018 roku 

zawierającego m.in. uzgodnione z gminami i oczekiwane działania mające na celu wsparcie 

rozwoju transportu zrównoważonego na obszarze z wykorzystaniem systemów elastycznych, 

 prowadzenie działań na rzecz aktywności podmiotów zainteresowanych wdrażaniem nowych 

rozwiązań transportowych na obszarze,  

 informowanie na bieżąco Partnerów o postępach prac nad Planem Działań, 

 udostępnienie wszelkich analiz i opracowań powstałych w trakcie prac nad dokumentem, 

 bezpłatne przekazanie opracowania Partnerom, 

 informowanie w działaniach promocyjnych o zaangażowaniu Partnerów w przygotowanie Planu 

Działań. 

 

 

3. Szczegółowe zasady współpracy między Stronami przy realizacji przedmiotu niniejszego Listu 

intencyjnego będą ustalane między Stronami w trybie roboczym bądź w odrębnym porozumieniu 

zawartym w formie pisemnej.  

 

4. Strony wskażą osoby do bieżącej współpracy. Odpowiedni załącznik zostanie opracowany  

i przekazany Stronom po podpisaniu niniejszego Listu. 

 

5. Żadna ze Stron niniejszego Listu nie jest uprawniona do żądania od drugiej Strony wynagrodzenia 

pieniężnego z tytułu wykonania części bądź całości prac przewidzianych niniejszym Listem.  

 

6. Żadna ze stron niniejszego Listu nie jest uprawniona do żądania od drugiej Strony odszkodowania  

z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania niniejszego Listu.  

 

7. List sporządzono w pięciu egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 








