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Stanowisko Komisji Transportu  

Związku Miast Polskich 
z 7 września 2015 r. 

 
w sprawie realizacji transeuropejskiej sieci transportowej w Polsce 

 
 
I. Komisja Transportu ZMP, otrzymała od Stowarzyszenia Miast Autostrady 
Bursztynowej, dokumenty, celem zapoznania się: 
- „Plan Prac Koordynatora europejskiego Korytarza Bałtyk-Adriatyk” i „ Plan 
Prac Koordynatora europejskiego Korytarza Bałtyk-Morze Północne”, przyjęte 
przez Rząd RP w dniu 30 czerwca 2015 r., 
- „Porozumienie Samorządowe dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk” – z dnia 9 
grudnia 2013 r., 
- „Stanowisko Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk dla realizacji Korytarza na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej”,  
- „Karta Miast transeuropejskiej sieci transportowej („Karta Łódzka”)”,   
 
stanowiące załączniki do „Stanowiska”. 
 
II. Na zebraniu w dniu 7 września 2015 r. w Gdyni, Komisja zapoznała się z 
informacjami SMAB o celach nowej polityki transportowej UE – wskazanych w 
Rozporządzeniu PE i Rady (UE) 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej sieci  transportowej, o roli miast – jako węzłów 
transportowych w realizacji tej polityki oraz o głównych wyzwaniach, jakie 
stoją przed miastami polskimi.  
 
Na podstawie przedstawionych informacji, Komisja Transportu ZMP stwierdza: 
 
1. Konieczność systemowego włączenia miast polskich do realizacji 
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) – szczególnie tzw. „węzłów 
miejskich” – na terenie Polski. Współdziałanie wszystkich interesariuszy sieci 
TEN-T, w tym samorządów miejskich, wynika z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 2013 r., dotyczącej nowej strategii rozwoju sieci TEN-T, 
opartej o konsolidację wszystkich partnerów publicznych i prywatnych oraz 
organizacji społecznych. 
 
2. Konieczność wyraźnego określenia zadań miast i ich związków w polityce 
transportowej UE i kraju.  Unijne inicjatywy na rzecz zwiększenia znaczenia 
miast w politykach europejskich wskazują, że większość wyzwań 
gospodarczych, klimatycznych, środowiskowych i ogólnospołecznych ma 
zdecydowanie wymiar miejski. 
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Wyzwania te są w dużym stopniu pochodną transportu, szczególnie w strefie 
miast. Miasta polskie są zainteresowane rozwojem transportu: 
zrównoważonego, innowacyjnego, zasobooszczędnego (zielonego) w miastach, 
bez względu na ich wielkość.  
 
Przygotowywana przez Rząd RP „Polityka Miejska”, powinna wspierać miasta 
polskie również w realizacji europejskiej polityki transportowej. 
 
3. Miasta – członkowie stowarzyszeń-sygnatariuszy „Porozumienia 
Samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk”, są potencjalnie silnym 
partnerem dla samorządów wojewódzkich, władz państwowych (zarządców 
infrastruktury), sektora prywatnego oraz miast w krajach sąsiadujących, ale 
muszą dysponować narzędziami, w zakresie kompetencji i zasobów. 
 
III. Komisja rekomenduje Zarządowi ZMP współpracę ze związkami miast – 
Sygnatariuszami Porozumienia Samorządowego i innymi zainteresowanymi – i 
wniesienie sprawy wzmocnienia wymiaru miejskiego w polityce transportowej 
UE i kraju - na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Komisja ta powinna niezwłocznie podjąć prace nad przygotowaniem miast do 
realizacji polityk unijnych, szczególnie tych, które mają wskazany budżet i 
termin realizacji, jak to jest w przypadku polityki rozwoju sieci TEN-T. 
 
 
IV. W związku z powołaniem „grup roboczych” przy europejskim 
koordynatorze Korytarza Bałtyk-Adriatyk:  „regiony” i „porty morskie”, oraz z 
planem powołania „grupy roboczej” właściwej dla „przejść granicznych”,  
rekomendowane jest ustanowienie, na warunkach ustalonych przez Komisję 
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego -  „grupy roboczej” – „węzły 
miejskie”.  
Zadaniem tej grupy powinno być wsparcie krajowych i unijnych koordynatorów 
korytarzy – w realizacji przyjętych połączeń i węzłów – oraz w przygotowaniu 
projektu modyfikacji sieci – planowanej w 2023 r.  
 
V. Komisja Transportu udziela poparcia inicjatywie SMAB - „Karta miast 
transeuropejskiej sieci transportowej („Karta Łódzka”) ”, rekomendując rozwój 
tej inicjatywy o miejskie węzły drogowe – połączone z siecią TEN-T. 
 
 

Marek Stępa 
Przewodniczący Komisji Transportu 

Związku Miast Polskich 
 


