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       Po zapoznaniu się z załącznikami do Waszego pisma z dnia 27.06.2003 r.  a to 

1. Mapą sytuacyjną  � Wniosku obszaru turystycznego Zakopane � Zuberec � L.   Mikulas 

w skali 1 : 200 000  

2. Uproszczoną koncepcją z podstawową charakterystyką zamierzeń 

3. Streszczeniem zamierzeń 

4. Ankietą analizy obszaru 

pragnę wyrazić satysfakcję i zadowolenie z dotychczasowego przebiegu prac nad naszym 

wspólnym projektem. 

       Miasto Zakopane od momentu upadku systemów totalitarnych czynnie zaangażowało 

się w polsko � słowacką współpracę transgraniczną aktywnie  uczestnicząc w pracach 

Euroregionu Tatry. 

        Tatry stanowią jeden z najważniejszych elementów dziedzictwa przyrodniczego 

Polaków, Słowaków oraz innych narodów europejskich. Są również przede wszystkim 

dziedzictwem i Małą Ojczyzną nas wszystkich mieszkających u ich stóp. Dlatego też 

działania na rzecz ochrony Tatr oraz rozwój regionu tatrzańskiego są nierozłączne. 

Zadania te nabierają nowego wymiaru w dobie politycznego i gospodarczego jednoczenia 

się Europy. 



      Spodziewamy się, że w najbliższych latach będą zanikać bariery administracyjne i 

gospodarcze związane z istnieniem granicy państwowej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i 

Republiką Słowacji. Tatry i otaczające je z północy i południa krainy stopniowo zaczną być 

postrzegane w świecie  jako jeden wyjątkowo atrakcyjny pod względem przyrodniczym, 

kulturowym i turystycznym obszar. W tej  sytuacji nowego podejścia i konkretnych 

rozwiązań wymagać będą zagadnienia związane z komunikacją, ochroną środowiska i z  

infrastrukturą turystyczną.  

      Projekt Obszaru Turystycznego Zakopane � Zuberec � Liptovsky Mikulas wychodzi 

naprzeciw tym wielkim wyzwaniom jakie stawiają  przed nami nadchodzące czasy. Miasto 

Zakopane z zadowoleniem wita inicjatywę słowackich  partnerów i uważa  kształt projektu 

za odpowiedni, celowy i realny oraz stanowiący uzupełnienie koncepcji rozwoju regionu 

zapisanych w naszej  strategii  w zakresie ruchu turystycznego, komunikacji , systemu 

informacyjnego i wspólnej promocji obszaru. 

       Pragniemy jednocześnie nadmienić, że rozwiązania zaproponowane przez stronę 

słowacką w pełni nas satysfakcjonują jeżeli chodzi o obszar Tatr Zachodnich i ich 

otoczenie. Podobne rozwiązania będą również koniecznością od strony Tatr Wysokich  i 

ich podnóża. Efektem takiej szerokiej koncepcji powinien być projekt tatrzańskiego 

systemu komunikacyjnego obejmującego całe Tatry od strony polskiej i słowackiej. Z 

inicjatywą takiego studium zamierzamy wystąpić w najbliższej przyszłości a Projekt 

Obszaru Turystycznego Zakopane � Zuberec � Liptovsky Mikulas będzie znakomitym 

materiałem wstępnym do dalszych opracowań. 

      Ewentualne dalsze uwagi szczegółowe przedstawimy w późniejszym terminie. 
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