
Projekt 
 

Uchwała nr ...../2015 
Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia .... 2015r. 
 

w sprawie zawarcia Porozumienia mi ędzygminnego w celu realizacji projektu 
rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Warszawski ego Obszaru 
Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych WOF 2014 – 2020+ 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 74 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz.596), Rada 
Gminy Nadarzyn uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie Porozumienia w celu nawiązania współpracy 
między Gminą Nadarzyn i Gminą Brwinów w zakresie utworzenia połączenia 
granicznego z trasami rowerowymi na terenie gminy Nadarzyn i gminy Brwinów, aby 
uzyskać ciągłość tras rowerowych w układzie międzygminnym. 
 

§ 2 
Porozumienie wynika z potrzeby realizacji projektu w zakresie rozwoju sieci dróg 
rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach 
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014 – 2020+  

 
§ 3 

Rada Gminy wyraża zgodę na wspólną realizację ww. projektu. Szczegółowy zakres 
zadania zostanie określony w Porozumieniu. Gmina Nadarzyn składając wniosek  
o dofinansowanie w ramach ZIT dotyczący budowy ścieżek rowerowych na terenie 
Gminy Nadarzyn, uwzględni w tym wniosku również odcinek drogi rowerowej, która 
powstanie na terenie Gminy Brwinów, aby zapewnić ciągłość tras rowerowych w 
układzie między naszymi gminami. Gmina Nadarzyn po ewentualnym uzyskaniu 
dofinansowania, przeprowadzi postępowanie przetargowe na całe zadanie dotyczące 
budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn oraz odcinka wskazanego 
w Porozumieniu między gminami Nadarzyn i Brwinów. Porozumienie wejdzie w życie 
z dniem 1 września 2015 roku. Gmina Brwinów zwróci Gminie Nadarzyn koszt 
wkładu własnego, poniesiony na budowę tego odcinka, w wysokości będącej różnicą 
kosztów całkowitych i kosztów dofinansowania zewnętrznego.   
 

§ 4 
Treść Porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym. 

 
§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


