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Urząd Miejski w Koninie



Zagadnienie: Jeśli mają Państwo już doświadczenie w wyznaczaniu obszaru i we współpracy w tym zakresie 

w jaki sposób został wyznaczony obszar funkcjonalny? 

Jakie kryteria/zjawiska brane były pod uwagę? 

Pierwszy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla miasta Konina powstał w roku 2016.
Wykonała go na zlecenie miasta firma Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.
Firma ta opierała się o dane statystyczne otrzymane m.in. z: Urzędu Miejskiego w Koninie, Spółki Koleje 
Wielkopolskie Sp. z o.o., Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie, Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

W celu zdiagnozowania mocnych i słabych stron systemów komunikacyjnych przeprowadzono wówczas 
badanie ankietowe wśród mieszkańców Miasta. Odpowiedzi i sugestie zgłoszone przez ankietowanych 
uwzględniono w tworzeniu Planu. Projekt dokumentu został wyłożony do konsultacji społecznych. Mieszkańcy 
oraz inni interesariusze mogli wnosić uwagi i sugestie do opracowania.

SUMP został zaktualizowany w styczniu 2019 r. Aktualizacja miała charakter „techniczny” – m.in. aktualizacja 
danych odnośnie ścieżek rowerowych, pojazdów MZK i liczby wozokilometrów, itp.

Koniński SUMP z uwagi na upływ czasu jest materiałem nieaktualnym, trudno w nim odszukać odpowiedź na 
zagadnienie będące tematem slajdu. Wydaje się, że obszar miasta Konina jako obszar funkcjonalny przyjęty 
został w nim niejako automatycznie.





Zagadnienie: Jakie są doświadczenia w organizowaniu współpracy pomiędzy gminami? 
Co tę współpracę wspomaga, co ją utrudnia? 

Współpracujemy z ościennymi gminami m.in. w zakresie:

- organizacji transportu publicznego – PKS i MZK,

- realizacji wspólnych projektów (K OSI, Ekologiczny Konin) mających na celu np. budowę ścieżek 
rowerowych, zakup nowych autobusów przez konińskie MZK, uruchomienie stacji rowerowych w Koninie,

W zakresie przygotowywania SUMP z gminami kontaktowała się firma przygotowująca dokument.

Współpracę wspomaga wspólny cel, a utrudniają ją różnice w planach i celach oraz kwestie finansowe.



Zagadnienie: Jakie formuły współpracy u Państwa się sprawdziły? (formalne i nieformalne) 

Spotkania, narady, kontakty telefoniczne, kontakty oficjalne, korespondencja mailowa/tradycyjna.

Zagadnienie: Co było głównym problemem?

Współpracę utrudniają m.in. niejednolite podejście do tych samych zagadnień, 
różnice w planach i celach, kwestie finansowe.



Dziękuję za uwagę


