
UCHWAŁA NR XXXIII/695/13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustanowienia Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju 
Obszarów Miejskich Miasta Gdyni (ZIPROM)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U.2013.594) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich Miasta Gdyni, 
zwany w dalszej części uchwały ZIPROM. 

2. ZIPROM stanowi zbiór dokumentów, tworzących system powiązanych przedsięwzięć realizowanych 
na obszarze Miasta Gdyni w celu poprawy warunków środowiskowych, społecznych i gospodarczych, 
ustanowiony w celu utworzenia podstaw formalnych, umożliwiających ubieganie się o środki z funduszy 
inicjatywy JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne 
europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich).

§ 2. 1. Na ZIPROM składają się następujące dokumenty: 

1) Strategia rozwoju Gdyni, przyjęta Uchwałą nr IX/182/03 Rady Miasta Gdyni z 25 czerwca 2003 roku; 

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, zatwierdzone Uchwałą nr 
XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008r. (z późniejszymi zmianami); 

3) Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni do roku 2020, uchwalony Uchwałą nr XXIII/480/12 
Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2012r.; 

4) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na 
lata 2013 – 2030, uchwalone Uchwałą nr XXVIII/591/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013r.; 

5) Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów 
kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych, przyjęty Uchwałą nr 
XXXII/661/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013r.; 

6) Wieloletni Plan Przedsięwzięć, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXVI/545/2012 Rady Miasta Gdyni z dnia 
19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2013 – 2024 (z 
późniejszymi zmianami).

2. Na podstawie ZIPROM tworzona jest Lista kluczowych projektów realizowanych na obszarze Miasta 
Gdyni. 

3. Lista, o której mowa w ust. 2 składać się będzie z projektów inwestycyjnych, ujętych w Wieloletnim 
Planie Przedsięwzięć oraz zgłoszonych przez podmioty niepubliczne, w zakresie następujących obszarów 
tematycznych / typów projektów: 

1) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. 

2) Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, w szczególności kompleksowa 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych połączona 
z przekształceniem istniejących systemów ogrzewania, w tym przebudowa źródeł ciepła na wykorzystujące 
odnawialne źródła energii oraz podłączenie odbiorców do miejskiego lub lokalnych systemów ciepłowniczych. 

3) Rozwój infrastruktury publicznej wzmacniającej potencjał społeczno-gospodarczy.

4. Lista kluczowych projektów realizowanych na obszarze Miasta Gdyni w zakresie obszarów 
tematycznych określonych w ust. 3 będzie opublikowana i aktualizowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Gdyni.

§ 3. Dla celów ubiegania się o środki z inicjatywy JESSICA Prezydent Miasta Gdyni może, na wniosek 
inwestora, wydać pisemne potwierdzenie zgodności przedsięwzięcia z ZIPROM. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski
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