
 

PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR …../………/2017 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ………….. r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego 
projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznczonego do dofinansowania z środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia partnerskiego dotyczącego współdziałania  
w ramach partnerstw z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie projektu 
dotyczącego budowy dróg rowerowych w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach Zintegrowanych  
Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, typ projektów Rozwój 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa 
przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
 

§ 2. Miasto Podkowa Leśna zapewni środki na realizację projektu, w zakresie ustalonym w 
porozumieniu opisanym w §1. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 

 
 



 

 
UZASADNIENIE 

 
Porozumienie jest odpowiedzią na konkurs dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego  
w ramach Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze 
Funkcjonalnym (ZIT WOF) finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Podejmowana współpraca ma na celu takie 
utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin  Brwinów, Grodzisk 
Mazowiecki, Pruszków, Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna i Żyrardów, aby 
uzyskały one ciągłość komunikacyjną. Ponadto działanie jest zgodne z polityką Unii 
Europejskiej kładącą nacisk na zrównoważony rozwój wspólnoty, której jednym z elementów 
jest rozwój bezpiecznego, niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku transportu rowerowego. 
Porozumienie będzie podstawą i niezbędnym dokumentem do wspólnego aplikowania  
o środki unijne na dofinansowanie projektów dotyczących dróg rowerowych na terenie Miasta 
Podkowa Leśna. Warunkiem podpisania Porozumienie, a co za tym idzie, złożenia wniosku 
aplikacyjnego jest stosowana uchwała.  
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
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 Artur Tusiński 

 


