
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu Freight TAILS (Program 
URBACT III) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 a,  w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Rada Miasta Gdyni uchwala co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera, do projektu europejskiego 
pn.: Freight TAILS. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu URBACT III.

§ 2. W latach 2016-2018 w budżetach Gminy Miasta Gdynia przeznaczona zostanie suma pieniężna 
w wysokości 54 550,00 EUR (239 038,10 PLN, wg średniego kursu NBP z dnia 31.05.2016 r. – 4,3820 PLN) 
na realizację w/w projektu przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, przy czym co najmniej 
85% tej sumy (tj. 46 367,50 EUR : 203182,38 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 31.05.2016 r. – 4,3820 
PLN) zostanie sfinansowana ze środków finansowych pochodzących z Programu URBACT III, zaś 
maksymalnie 15% tej sumy (tj. 8 182,50 EUR : 35 855,72 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 31.05.2016 r. – 
4,3820 PLN) zostanie sfinansowana z własnych środków finansowych Gminy Miasta Gdyni.

§ 3. Realizację uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA GDYNI:
J. Zielińska

§ 5. 
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UZASADNIENIE

Projekt Freight TAILS uzyskał dofinansowanie z Programu URBACT III, w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Konsorcjum projektu tworzone jest poza Gdynią przez 
Westminster(Wielka Brytania, partner wiodący), Brukselę (Belgia), La Rochelle (Francja), Maastricht 
(Holandia), Parmę (Włochy), Suczawę (Rumunia), Tallin (Estonia) i Umea (Szwecja).

Czas realizacji projektu: 3 maj 2016 – 3 maj 2018.

Projekt Freight TAILS ma przyczynić się do stworzenia efektywnego i zrównoważonego systemu 
dystrybucji miejskiej, by osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę w zarządzaniu ruchem. 
Projekt przewiduje podjęcie następujących działań z pomocą doświadczonego eksperta z Politechniki 
Gdańskiej oraz grupy zadaniowej interesariuszy:

1.  określenie obszaru problemowego w Centrum Miasta Gdyni,

2.  analizę stanu obecnego,

3.  identyfikację potrzeb miasta i sektora prywatnego,

4.  ustanowienie dialogu i długotrwałej współpracy między miastem, a sektorem prywatnym,

5.  analizę możliwych rozwiązań w zakresie wprowadzenia bardziej efektywnej logistyki 
miejskiej (zmiana czasu dostaw, wyznaczenie dedykowanych stref lub miejsc dostaw) z wykorzystaniem m.in. 
modelu transportowego,

6.  opracowanie dokumentu pn. Lokalny Plan Działań dla wybranego obszaru.

Ponadto projekt stanowi okazję by zrealizować dwa działania opracowywanego obecnie Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Mobilności w Gdyni (CIVITAS DYN@MO):

4.2.1 Partnerstwo dla równoważenia dostaw miejskich (logistyka miejska)

Zainicjowanie przez miasto regularnej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w 
funkcjonowanie miejskiego systemu dostaw. Powstanie formalnego/nieformalnego ciała doradczego.  Celem 
jego działania powinno być zidentyfikowanie potrzeb zaangażowanych stron, wymiana posiadanej wiedzy, 
weryfikacja możliwych rozwiązań  z uwzględnieniem wymogów racjonalności ekonomicznej.

4.2.2. Organizacja systemu dostaw w centrum miasta

Identyfikacja charakterystyki dostaw towarów (na wybranym obszarze - centrum): dzienna ilość dostaw, 
czas trwania, miejsce realizacji dostawy, rodzaj pojazdu, występowanie problemów (np.: postój w miejscu 
niedozwolonym, utrudnienie w ruchu pieszych itp). Celem jest uzyskanie informacji niezbędnych do 
planowania działań o charakterze np.: regulacyjnym (p. 4.2.3). Symulacja wprowadzenia na wybranym 
obszarze miejsc rozładunkowych wyłączenie dla pojazdów dostawczych. Opracowanie ogólnego wzorca 
zapotrzebowania na dostawy z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, który będzie można wykorzystywać 
do dalszych prac.

Budżet Gminy Miasta Gdyni w projekcie wyniesie 54 550,00 EUR (239 038,10PLN, wg średniego kursu 
NBP z dnia 31.05.2016 r. – 4,3820 PLN). 85% kosztów projektu będzie dofinansowane z Programu URBACT 
III. Gmina Miasta Gdyni zobowiązana jest zabezpieczyć środki finansowe na lata 2016 – 2018 niezbędne do 
realizacji projektu w maksymalnej łącznej wysokości 8 182,50 EUR (35 855,72 PLN).
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2016r.
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