
Uchwała nr 361/344/22 

Zarządu Województwa  Pomorskiego  

z  dnia 14 kwietnia 2022 roku 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z przebiegu konsultacji projektu Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), art. 6 ust. 4-6, art. 18 pkt 3, art. 19a ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 

2021 r., poz. 1057 z późn. zm.)  w związku z uchwałą nr 105/323/22 Zarządu Województwa 

Pomorskiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji, uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji, zwane dalej 

„Sprawozdaniem”, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2.  

Sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 

internetowej Samorządu Województwa Pomorskiego. 

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji - Dyrektorowi Departamentu 

Infrastruktury, we współpracy z Dyrektorem Departamentu Cyfryzacji. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



UZASADNIENIE 

Dnia 3 listopada 2020 r., w oparciu o zapisy uchwały nr 991/195/20, Zarząd 

Województwa Pomorskiego przystąpił do opracowania projektu Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji, zwanego dalej „RPS”.  

Projekt RPS został przyjęty dnia 3 lutego 2022 r. uchwałą nr 105/323/22 Zarządu 

Województwa Pomorskiego i zgodnie z zapisami ustawy z dna 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1057 z późn. zm). 

poddano go konsultacjom społecznym.  

Informacje o trwających konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej Strategii 

Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, a także w dzienniku o zasięgu regionalnym, 

na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Konsultacje społeczne RPS przeprowadzono w formie bezpośredniej i pośredniej. W 

ramach bezpośredniej formy konsultacji zorganizowano cztery konferencje z 

przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, podmiotami związanymi z 

gospodarką wodną, zarządcami portów morskich, podmiotami związanymi z 

organizacją i zarządzaniem transportem drogowym i kolejowym, ekspertami z zakresu 

cyfryzacji oraz transportu wodnego, drogowego i kolejowego. Jedna z konferencji 

odbyła się w formule online. 

Pośrednia forma konsultacji odbyła się za pośrednictwem formularza konsultacyjnego 

zamieszczonego w zakładce „RPS w zakresie mobilności i komunikacji” strony 

internetowej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030: 

https://strategia2030.pomorskie.eu/  

Każdy zainteresowany w terminie od 4 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r. miał 

możliwość zgłoszenia uwag oraz wniosków do konsultowanego projektu w formie 

elektronicznej na adres: rpt@pomorskie.eu lub tradycyjną pocztą na adres Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Zgodnie z art. 6 ust. 4-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

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

konsultacji przygotowano sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu 

RPS, który zawiera ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. 

Wnioski ze sprawozdania zostaną wykorzystane do dalszych prac związanych z 

opracowywaniem RPS. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

https://strategia2030.pomorskie.eu/
mailto:rpt@pomorskie.eu

