
PROJEKT 
Uchwała Nr ….…/2017 
Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia ……..2017 roku 

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich  
dotyczących przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie budowy 

kolejnego etapu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.466 z późn. zm.) Rada Gminy 
Nadarzyn uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Nadarzyn do zawarcia porozumień 
partnerskich, w tym występowania jako Partner i do współdziałania w ramach 
partnerstw z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (w tym z Gminami 
Michałowice, Brwinów, Piastów, Pruszków, Powiatem Pruszkowskim)  
w sprawie złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach 
poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 
miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki 
rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020, w zakresie dotyczącym budowy kolejnego etapu ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy Nadarzyn. 
 

§ 2 
Sygnatariusze porozumienia zapewnią finansowy wkład własny, który zostanie 
określony w odrębnych uchwałach dotyczący realizacji projektu, o którym 
mowa w § 1. 
 

§ 3 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn 
 

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie wystąpiło do Gminy Nadarzyn z prośbą  
o przystąpienie do przygotowania wspólnego projektu o dofinansowanie zadań 
wchodzących w zakres poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń 
powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe 
obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, 
Inteligentne Systemy Transportu) Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
 
Gmina Nadarzyn jest zainteresowana kontynuowaniem budowy ścieżek 
rowerowych na terenie naszej gminy, jako uzupełnienie podejmowanych 
dotychczas w tej dziedzinie działań w ramach ZIT WOF. Starostwo 
zaproponowało objęcie projektem budowy ścieżek rowerowych na drogach 
powiatowych na terenie gmin, które podpiszą umowę partnerską i wspólnie 
złożą projekt o dofinansowanie.  
 


