
UCHWAŁA NR XXXIX.347.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 22 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kowala do porozumienia międzygminnego 
dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin 

Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559), Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Kowala wyraża zgodę na podjęcie współpracy przez Gminę Kowala z Gminą Miasta 
Radomia i gminami powiatu radomskiego na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+, będącego koncepcją zintegrowanego i zrównoważonego 
planowania mobilności, mającego na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz obniżenia negatywnego 
wpływu transportu na środowisko. 

2. Wysokość udziału finansowego oraz organizacja współpracy przy opracowaniu dokumentu „Plan 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” zostaną określone 
w porozumieniu międzygminnym. 

3. Rada Gminy Kowala deklaruje zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy na 2023 rok 
proporcjonalnych do swojego udziału w kosztach opracowaniu dokumentu wskazanego w ust. 1. 

4. Rada Gminy Kowala wyraża zgodę na upoważnienie Lidera Porozumienia – Gminę Miasta Radomia 
do złożenia wniosku aplikacyjnego w imieniu wszystkich Stron Porozumienia w konkursie POIiŚ.6.1/1/2 oraz 
do podpisania umowy o dofinansowanie projektu i dysponowania środkami na współfinansowanie projektu 
wynikającymi z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. 

5. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 
2030+ będzie realizowane w imieniu Stron Porozumienia przez Lidera Porozumienia - Gminę Miasta Radomia 
i współfinansowane ze środków Gmin – Sygnatariuszy Porozumienia i/lub środków Funduszu Spójności. 

§ 2. Rada Gminy Kowala powierza wykonanie uchwały i upoważnia Wójta Gmina Kowala do wykonania 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

Uchwała reguluje zasady współpracy przy przygotowaniu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 
Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” (z ang. Sustainable URBAN Mobility Plan – SUMP). 
Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Lidera (Gmina Miasta Radomia) oraz Partnerów (gmin powiatu 
radomskiego). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej, zmiany rozporządzenia (UE) 2021/1153 i rozporządzenia (UE) nr 
913/2010 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) 1315/2013 stanowi, iż miasta (węzły miejskie) powyżej 100 tys. 
mieszkańców zostaną włączone do transeuropejskiej sieci transportowej. Węzły te zostaną zobowiązane do 
przyjęcie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) zgodnie z załącznikiem V, który obejmuje 
w szczególności środki integracji różnych rodzajów transportu, promowania efektywnej mobilności 
bezemisyjnej, w tym zrównoważonej i bezemisyjnej logistyki miejskiej, zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu oraz uwzględniający dalekobieżne transeuropejskie przepływy transportowe. 

SUMP jest dokumentem strategicznym ułatwiającym planowanie, uwzględniający szerszy kontekst 
funkcjonowania miasta i jego otoczenia w perspektywie długookresowej. Opracowanie i wdrażanie SUMP 
oparte jest na partycypacyjnym podejściu do rozwoju transportu miejskiego, bilansujący i integrujący rozwój 
wszystkich środków transportu osób i towarów, zapewniający pełną integrację pionową i poziomą, ocenę jego 
skuteczności, regularnie monitorowany, poddawany procedurze przeglądu i raportowaniu, uwzględniający 
koszty zewnętrzne dla wszystkich środków transportu. 

W praktyce SUMP ma na celu stworzenie miejskiego systemu transportu zapewniającego wszystkim 
obywatelom (mieszkańcom miast oraz mieszkańcom gmin stanowiących otoczenia dla obszaru miejskiego) 
takiej opcji transportowej, która umożliwi dostęp do kluczowych celów podróży i usług, poprawi stan 
bezpieczeństwa, przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz konsumpcji energii, poprawi efektywność kosztową transportu osób i towarów, wpłynie 
pozytywnie na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego, gospodarki oraz społeczności obszaru 
funkcjonalnego miasta Radomia. 

Opracowanie SUMP wymaga sformalizowania współpracy pomiędzy zainteresowanymi samorządami 
w formie porozumienia międzygminnego oraz partycypowania w kosztach jego przygotowania przez podmiot 
zewnętrzny wyłoniony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. 

SUMP ma stać się dokumentem wymaganym przy udziale w konkursach o dofinansowanie z środków Unii 
Europejskiej z Perspektywy Finansowej 2021 – 2027. 

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowe uchwały jest zasadne i celowe. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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