
Uchwała nr 842/381/22 

Zarządu Województwa  Pomorskiego  

z  dnia 30 sierpnia 2022 r .  

w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 

mobilności i komunikacji, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji 

Na podstawie art. 6a, art. 15 ust. 4 pkt 2, art 18 pkt 3, art. 19 ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.1057 

z późn. zm.), art. 11 ust. 3, art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 547z późn. zm.), art. 42, art. 43, art. 46 ust. 1 pkt 

1 oraz art. 55 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji w 

brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Przyjmuje się komunikat o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji w brzmieniu, jak w 

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały i przekazuje się go do ogłoszenia w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. 

§ 3.  

Do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji 

przyjętego niniejszą uchwałą przyjmuje się: 

1) Uzasadnienie w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

2) Podsumowanie w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie mobilności i komunikacji przyjęty 

niniejszą uchwałą wraz z Podsumowaniem, o którym mowa w § 3, przekazuje się: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku; 

2) Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu; 

3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni. 



§ 5.  

Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o 

charakterze regionalnym, na stronie internetowej, w tym w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń informacje, o przyjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego 

Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji oraz o 

możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz Uzasadnieniem i Podsumowaniem, o 

których mowa w § 3 niniejszej uchwały. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Regionalnego Programu 

Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji - Dyrektorowi Departamentu 

Infrastruktury, we współpracy z Dyrektorem Departamentu Cyfryzacji. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



UZASADNIENIE 

Prace nad projektem Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i 

komunikacji rozpoczęły się w dniu 3 listopada 2020 r. uchwałą nr 991/195/20 Zarządu 

Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu 

Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji, zwanego 

dalej „RPS”. Opracowywany dokument stanowi uszczegółowienie Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030) przyjętej dnia 12 kwietnia 2021 r. 

uchwałą nr 376/XXXI/21 przez Sejmik Województwa Pomorskiego, w zakresie 

następujących celów operacyjnych: 

1.4. Bezpieczeństwo cyfrowe 

2.4. Mobilność 

3.4. Integracja z globalnym systemem transportowym 

Przygotowywany dokument, w obszarze transportowym, będzie pełnił również rolę 

Regionalnego Planu Transportowego Województwa Pomorskiego 2030. Będzie to 

spełnienie, z poziomu regionalnego, warunku podstawowego dla trzeciego celu polityki 

w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej UE 2021-2027. 

Dnia 3 lutego 2022 r. uchwałą nr 105/323/22 Zarząd Województwa Pomorskiego 

przyjął projekt RPS w zakresie mobilności i komunikacji, i zgodnie z zapisami ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju poddano go 

konsultacjom społecznym. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, 

zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem przyjęto 

14 kwietnia 2022 r. uchwałą nr 361/344/22 Zarządu Województwa Pomorskiego. 

Kolejnym etapem prac nad dokumentem było przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, do której opracowywania przystąpiono uchwałą Zarządu 

Województwa Pomorskiego nr 528/356/22 z dnia 31 maja 2022 r.  

Projekt RPS wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjęto uchwałą nr 

648/364/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. i zgodnie z 

art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu” przyjęte 

dokumenty poddano konsultacjom społecznym. 

W oparciu o art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, Zarząd Województwa Pomorskiego, po przyjęciu Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji ogłosi w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym komunikat o: 

1) podjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały o przyjęciu RPS, 

2) adresie strony internetowej, na której zamieszczona zostanie treść 

Regionalnego Programu Strategicznego, 

3) terminie obowiązywania Regionalnego Programu Strategicznego. 



Zgodnie z art. 42 oraz 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu do opracowanego dokumentu 

dołączone zostaną: 

a) Uzasadnienie, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

b) Podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w 

odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w 

jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych 

organów, zgłoszone uwagi i wnioski, wyniki postępowania dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone 

oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu. 

Przyjęty dokument zostanie zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o udostępnianiu 

przekazane następującym organom: 

1) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

2) Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu 

3) Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni, 

a także podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku o 

charakterze regionalnym, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w tym w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

 


