
Porozumienie
w sprawie Miedzygminnej Strefy Gospodarczej

Cieszyn, Debowiec, HaZlach, Skocz6w

zawarte w dniu 7 PaZdziernika 2O16 I. w Cieszynie na podstawie art 7 uSt 1 Pkt 18
ustawy o samorzadzie gminngm z dnia 8 marca 199O I. (Dz. U. z 2O15 r. POZ. 1515, 189O)

pomi€dzy:

Gmina Cieszyn, kt6rq reprezentuje:
Ryszard Macura - Burmistrz Miasta Cieszyna
zwana dalej Partnerem-Inicjatorem

Gmina D€bowiec, kt6ra reprezentuje:
Tomasz Branny - W6jt Gminy Debowiec

Gmina HaZlach, kt6ra reprezentuje:
Grzegorz Sikorski - W6jt Gminy HaZlach

Gmina Skocz6w, kt6ra reprezentuje:
Miroslaw Sitko - Burmistrz Miasta Skoczowa

zwanymi dalej Partnerami.
Partnerzy wsp6lnie postanawiaja co nast€puje :

§l
1.    W celu podjecia wsp6ldzialania na rzecz popravyy ladu przestrzennego, gospodarki

nieruchomo§ciami,   ochrony   §rodowiska   i   przyrody   poprzez   zaktywizowanie

gospodarcze   teren6w   wskazanych   przez   wszystkich   Partner6w   Partnerzy
zobowiazuja sic  do wsp6lpracy promocyjnej w ramach projektu Miedzygminnej
strefy Gospodarczej - zwanego dalej Strefa, zlokalizowanego na terenach gmin
Partnerdw.

2.   Strefa  bedzie   miala   strukture   rozproszona,   a  poloZona   bedzie   na   obszarach
wskazanych przez poszczeg6lnych Partner6w.

3.   Obszary wskazane  przez  Partnerdw  tworzy€  beda  nape  Strefy,  kt6ra  zostanie
przygotowana  do  dnia  31  grudnia  2O16  I.  i  bedzie  stanowila  zalacznik  nr  1  dO
niniejszego porozumienia.

4.   Istnieje  moZliwo§€  wprowadzenia  jednolitego  regulaminu  dotyczacego  dzierZavyy
i sprzedazy teren6w Strefy wskazanych w zalaczniku nr 1 0 ile Partnerzy vyyraZa
take wole.  Regulamin ten musi zosta¢ wprowadzony aneksem w formie pisemnej
do niniejszego porozumienia.
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Misjq  Strefy  jest  tworzenie  sprzyjajacych  warunk6w  dla  rozwoju  nowoczesnej
i   konkurencyjnej   gospodarki   na   terenie   gmin   Partnerdw,   poprzez   wsparcie
naplywu   inwestycji   zewn€trznych.   Misja   powinna   bye   realizowana   poprzez
zapel^mienie niezbednego wsparcia informacyjnego i organizacyjnego potencjalnyln
inwestorom, pragnacym zlokalizowa¢ swoje inwestycje na terenie strefy.

5.   Celami strategicznymi utworzenia Strefy sa:
1)     ZwiekSZenie naPlyWu inWeStyCji dO Partner6w,
2)    ZaPel^mienie inWeStOrOm i POdmiOtOm regiOnalnym PrOfeSjOnalnegO WSParCia

poprzez konsulting inwestycyj ny,
3)     PrOmOCja gOSPOdarCZa W kraju i Za graniCq.

6.   Zadania Partner6w realizowane w ramach Strefy:
1)     identyfikaCja  ZaSOb6w  Partnerdw  -  nieruchomo§ci  do  w)majecia  lub  zbycia,

dostepno§d komunikacyjna,  posiadane bogactwa  surowc6w,  kadry,  moZliwo§€

pozyskania  pracol^mik6w  (ile  jest  os6b  bezrobotnych,  pracujacych  wcze§niej
w  branZy  potencjalnego  inwestora,  struktura  wiekowa,  absolwenci  wyZszych
uczelni itp.),-

2)    StWOrZenie    PrOCedury   WSP6tr,racy   obejmujScej    zasady   prezentacji    oferty
inwestycyjnej w ramach Strefy,

3)    POZySkiWanie     infOrmaCji     i     PrOWadZenie     baZy     danyCh     Ofert     i     Ofert
inwestycyjnych w ramach Strefy wed fug standard6w PAIiIZ,

4)    dOStarCZanie  informaCji  O  dOStePnyCh  terenaCh  i  ObiektaCh,  iCh  ParametraCh,
dostepnoSci i atrakcyjno§ci inwestycyjnej, procedurach lokalizacyjnych,

5)    dOradZtWO dla inWeStOr6w, w tym opieka poinwestycyjna,
6)    monitorowanie  stanu  inwestycji,  w  razie  potrzeb  dostarczanie  informacji  na

temat stanu inwestycji, przygotowanie analiz, diagnoz w ww. zakresie,

7)    PrZygOtOWanie  na  ZleCenie  Partner6w wsp6lnych  material6w  promocyjnych
i infiormacyjnych Strefy np. strona www, Przewodnik Inwestora, Katalog Ofert
I nwe stycyj nych ,

8)    promocja gospodarcza Strefy,

9)    POdjeCie  WSP6braey  z  instytucjami  odpowiedzialnymi  za  wspieranie  procesu
pozyskiwania inwestor6w takimi jak PAIiIZ i SSE,

10)   OrganiZaCja  WyjaZd6w  i  wiz)rf  studyjnych  przedstawicieli  SSH,  PAIiIZ,  WPHI,
ARP,  Urzedu  Marszalkowskiego  (Col)  i  in.,  profesjonalizm w przygotowaniu
i obsfudze wizyt inwestorskich,

ll)    OrganiZaCja SZkOleli.

Partnerzy wsp6lnie postanawiaja, Ze za prawidlowa realizacje zapis6w § 1 OdPOWiada¢
bedzie  Zesp6I  Zarzadzajacy  Strefq  (ZespdI)  z±oZony  z  pracol^mik6w  wskazanych

przez Partner6w.
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§3
Partnerzy zobowiazuja sis do promowania Strefy poprzez publikacje informacji o niej
w  regionalnych  i  lokalnych  mediach,  na  wlasnej  stronie  internetowej,  we  wlasnych
wydawnictwach promocyj nych.

§4
Partnerzy zobowiqzuja sic do partycypacji w kosztach Strefy w kwotach zaleZnych od
bieZacych   potrzeb   wskazanych   zgodnie   przez   Zespdl   i   zaakceptowany   przez
Partner6w.

§5
1.   Niniejsze   Porozumienie   zawiera   sic   na   czas   nieokre§lony.   Partnerzy   moga

vy}powiedzie€  porozumienie w  ciagu  roku  z  p6Iroczngm  okresem wypowiedzenia
z moca obowiazujaca od 1 StyCZnia naSt€PnegO rOku.

2.  Porozumienie  ma  charakter  otwarty  i  moga  do  niego  przystapi¢  inne  jednostki
samorzadu terytorialnego (Partnerzy) z uwzglednieniem zapis6w § 6.

§6
Wszelkie zmiany tre§ci niniejszego Porozumienia vy}magaja formy pisemnej w fiormie
aneksu.

§7
1.    Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urz€dowym Wojew6dztwa Slaskiego

i wchodzi w Zycie w terminie l4 dni Od jegO Ogloszenia.
2.   Partner-Inicjator  zobowiazuje  sic,  a  Partnerzy wyraZaja  zgode  na  oddanie  do

publikacji    w    Dzienniku    Urz€dovy)m    Wojew6dztwa    §laskiego    niniejszego
porozumienia.

§8
Porozumienie  sporzadzono  w  czterech  jednobrzmiacych  egzemplarzach,  po  jedngm
dla kaZdego z Partnerdw.

Gmina Cieszyn
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