
 

Uchwała Nr XI/103/2015  

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 19 listopada 2015 roku 
 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą 

Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Michałowice i Powiatem Pruszkowskim 

dotyczącym realizacji projektu  pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach 

Michałowice, Piastów i Pruszków” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym   

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.) Rada Gminy 

Michałowice uchwala co następuje:  

 

§1 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, 

Miastem Piastów, Gminą Michałowice i Powiatem Pruszkowskim  dotyczącego 

realizacji projektu  pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach 

Michałowice, Piastów i Pruszków” w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym  współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. Porozumienie będzie regulowało w szczególności kwestie współpracy Gminy Miasto  

Pruszków, Miasta Piastów, Gminy Michałowice oraz Powiatu Pruszkowskiego przy 

projektowaniu, wdrażaniu, koordynacji, projektu  pn. „Zintegrowany System Dróg 

Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków” w zakresie odnoszącym 

się do dróg rowerowych biegnących wzdłuż  dróg powiatowych 

 

 

§2 
W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1, upoważnia się Wójta Gminy 

Michałowice do zawarcia i podpisania porozumienia z Powiatem Pruszkowskim w sprawie 

realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, 

Piastów i Pruszków”. 

 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Michałowice 

Elżbieta Biczyk 
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UZASADNIENIE 

 

Porozumienie  jest odpowiedzią na konkurs dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego  

w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (ZIT WOF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Współpraca z Powiatem Pruszkowskim  na celu 

utworzenie tras rowerowych na terenie gmin Michałowice, Piastów i Pruszków wzdłuż dróg 

powiatowych, aby całość projektu uzyskała ciągłość komunikacyjną. Ponadto bierze się pod 

uwagę politykę Unii Europejskiej kładącą nacisk na zrównoważony rozwój Wspólnoty, której 

jednym z elementów jest rozwój bezpiecznego, niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku 

transportu rowerowego oraz współpraca partnerska . 

Warunkiem podpisania Porozumienia jest stosowna uchwała Rady Gminy Michałowice.    

 

Porozumienie będzie podstawą do uregulowania współpracy przy realizacji dróg rowerowych 

w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowice.   


