
UCHWAŁA NR XV/322/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core 
network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej 

Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 a, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 18 i pkt. 20 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do projektu unijnego „TENTacle - 
capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” (TENTacle - 
wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla dobrobytu, wzrostu i spójności) z Programu Współpracy 
Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020, zwanego dalej projektem.

2. Celem projektu jest rozwój interoperacyjności w transporcie, w przewozach towarowych  i 
pasażerskich, w kierunkach północ-południe oraz wschód-zachód – w wyniku zwiększenia efektywności 
(potencjału) systemu transportowego.

§ 2. Celami szczegółowymi projektu - przewidzianymi do realizacji na terenie Gdyni są:

1) „Studium/a przedinwestycyjne, dotyczące eliminacji wąskich gardeł w Gdyni z perspektywą do 2027 r. i 2045 
r.”.

2) Dokument: „Atlas - Węzeł miejski Gdynia”

3) Dokument: „Mapa drogowa- plan działania dla wielopoziomowego (zintegrowanego) zarządzania gdyńskim 
węzłem sieci bazowej TEN-T”

4) Włączenie „mapy drogowej” dla gdyńskiego węzła sieci bazowej TEN-T – w ramy (dokumenty) strategiczne.

§ 3. Postanawia się uwzględnić w budżetach Miasta Gdyni na lata: 2016, 2017, 2018, 2019 środki 
finansowe niezbędne do realizacji projektu, w łącznej wysokości 400.000 EUR, wyrażonej w walucie krajowej,  
wg harmonogramu realizacji projektu, w tym:

1) 340.000 EUR, jako zabezpieczenie wnioskowanego dofinansowania projektu z Programu Współpracy 
Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020, stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych projektu

2) 60.000 EUR, jako wkład własny Gminy Miasta Gdyni, stanowiący 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

§ 4. Realizację uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski
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