
Uchwała nr 105/323/22 

Zarządu Województwa  Pomorskiego  

z  dnia 3 lutego 2022 roku 

w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

mobilności i komunikacji 

Na podstawie art. 18 pkt 2 w zw. z art. 11, art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.  z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 6 ust. 4-6, 

art. 15 ust. 1 i ust. 4 pkt 2, art. 17, art. 18 pkt 3 oraz art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1057 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i 

komunikacji w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji 

kieruje się do konsultacji, które odbywać się będą w trybie i na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych. Termin konsultacji wyznacza się w okresie od 4 lutego 2022r. 

do 18 marca 2022r. 

§ 3.  

Informację o konsultacjach projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

mobilności i komunikacji, o którym mowa w §1, postanawia się ogłosić w dzienniku o 

zasięgu regionalnym, na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji - Dyrektorowi Departamentu 

Infrastruktury, we współpracy z Dyrektorem Departamentu Cyfryzacji. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 

Dnia 12 kwietnia 2021r. uchwałą nr 376/XXXI/21 Sejmik Województwa Pomorskiego 

przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030). Przyjęty 

dokument będzie realizowany poprzez regionalne programy strategiczne służące 

operacjonalizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w różnych obszarach 

tematycznych.  

Uszczegółowienie zapisów SRWP 2030 w obszarze transportowo-cyfrowym stanowi 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji. Dokument ten 

realizuje SRWP 2030 w zakresie celów operacyjnych: 

1.4. Bezpieczeństwo cyfrowe 

2.4. Mobilność 

3.4. Integracja z globalnym systemem transportowym 

Jednocześnie, w obszarze transportowym, będzie pełnił rolę Regionalnego Planu 

Transportowego Województwa Pomorskiego 2030 stanowiąc spełnienie, z poziomu 

regionalnego, warunku podstawowego dla trzeciego celu polityki w ramach Polityki 

Spójności w perspektywie finansowej UE 2021-2027. 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1057 z późn. zm.) przyjęty niniejszą uchwałą projekt 

dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym. 

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  


