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zawarlyw Zielonej Góze w dniu&§ycznia2021 r.

pomiędzy:

GminąCzerwieńsk

Gminą Nowa Sól - Miasto

Gminą Nowogród Bobzański

Gminą Otyń

Gminą Su!echów

Gminą Świdnica

GminąZabór

Miastem Zielona Góra

o następującej treści:

Samoządy obszaru powiązań społecznych, gospodarczych i pzestzennych środkowo-wschodniej części województwa

lubuskiego w strefie oddziaływania Miasta Zielona Gora, jako miasta wojewódzkiego - rdzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zielonej Góry, mając na uwadze potzebę wykozystania wspólnego potencjału sąsiadujących ze sobą miejskich obszarow

funkcjonalnych Zielonej Góry i Nowej Soli, ustalająco następuje: 
.

§1

Strony niniejszego listu zgodnie oświadczają że wyrażająwolę połączenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry

z Gminą Nowa Sól - Miastem, Gminą Nowogrod Bobzański oraz Gminą Otyń i utwozenia Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru

Funkcjonalnego ,,Lubuskie TĄmiasto", w celu realizacji zadań w ramach instrumentu Zintegrowane lnwestycje Terytorialne,

§2

Strony niniejszego listu wyrazajągotowośó realizacji działań na zasadzie wspołpracy iwymiany doświadczeń, mając na uwadze

rozwiązywanie problemów oraz wykozystanie wspólnych atutów gmin w Zielonogorsko-Nowosolskim Obszaze Funkcjonalnym

,,Lubuskie Trojmiasto", pzy współpracy z powiatem zielonogórskim i powiatem nowosolskim.

§3

Strony niniejszego listu wyrazają wolę oraz gotowośó do wspołpracy i realizacji zadań w ramach Zielonogórsko-Nowosolskiego l
Obszaru Funkcjonalnego ,,Lubuskie Trojmiasto", w kluczowych obszarach funkcjonalnych, m.in. poprzez: l

1. Realizację zadań infrastrukturalnych usprawniających komunikację, w tym popżez: 
la. budowę szybkiej kolei trojmiejskiej relacji Sulechów-Zielona Góra-Nowa Sól wrazzcentrami pzesiadkowymi, 
I

b. budowę Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry, omijającej miejscowości Pzylep, Płoty i Czenrieńsk, prowad zącE 1
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b. budowę Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry, omijającej miejscowości Pzylep, Płoty i Czenłieńsk, prowadzącej

pzez most w Pomorsku i łączącej się docelowo z nowym węzłem 33 Sulechow Połnoc,

c. budowę 2. etapu Obwodnicy Południowej Zielonej Góry prowadzącej do węzła 53 w Niedoradzu,

d. budowę 3. etapu Obwodnicy NowejSoli,

e. budowę ciąu komunikacyjnego południowej części Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli

w kierunku 33,

f. budowę sieci spójnych ściezek rowerowych łączących miejscowości obszaru,

g. wdrazanie rozwiązań usprawniających zeglugę na rzece Odze na odcinku Bytom Odzański- Nietkow.

Realizację projektów oświatowych przyczyniĄących się do zwiększenia konkurencyjności ofeń edukacyjnych placowek

oświatowych, a w tym szkolnictwa wyzszego i zawodowego, uwzględniających zapotzebowanie lokalnego rynku pracy

i uzupełniających ofeńy szkoł branzowych, ktore powiązane są z ofeńą edukacyjną Uniwersytetu Zielonogorskiego;

Realizację projektow generujących pogłębioną niekonkurencyjną specjalizację placówek słuzby zdrowia, realizowanych

we ścisłej współpracy przezróżne szpitale w Zielonej Goze, Nowej Soli i Sulechowie.

Realizację projektow turystycznych i inwestycji infrastrukturalnych z zakresu turystyki pzy wykozystaniu potencjału

zeki Odry, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju enoturystyki, turystyki wodnej i turystyki rowerowej.

Realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym popzez:

a, ochronę wód popzez upoządkowanie gospodarkiściekowejw miejscowościach poza aglomeracjąściekową

b. zagospodarowanie odpadow stałych,

c, zagospodarowanie wod opadowych.

Realizację inwestycji w zakresie ochrony, wsparcia i rozwoju kapitału payrodniczego.

§4

Niniejszy list intencyjny spoządzono w ośmiu jednobzmiących egzemplazach, po jednym dla każdej ze stron,

W związku z poszezeniem pzedmiotowej inicjatywy o Gminę Nowogrod Bobzański niniejszy List intencyjny zastępuje z dniem

J*,stycznia2021 roku_List intencyjny podpisany w dniu 25 listopada 2020 roku.
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