
Uchwała NR  XIV/189/2019 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia 04 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie 
Nadarzyn zadania publicznego. 

Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 12, art. 58 i art. 74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) oraz  art. 4 ust. 1 pkt. 4 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2016 z późn. zm) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice Porozumienia międzygminnego 
z Gminą Nadarzyn w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn zadania publicznego w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego linią autobusową w 2020 roku.  

§ 2 

1. Na wykonanie zadania określonego w § 1 przeznacza się środki do kwoty 120 000,00 zł 
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego w § 1 pochodzić będą 
z dochodów własnych Gminy Michałowice. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nadarzyn w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego w roku 2020. 
 

Podjęcie uchwały niezbędne jest do podpisania porozumienia międzygminnego w tym 
zakresie. Linia autobusowa Pruszków PKP - Nadarzyn – Walendów funkcjonuje od kilku lat. 
Na terenie Gminy Michałowice obsługiwała jedynie przystanek przy WKD Nowa Wieś. Od 
listopada 2019 r został uruchomiony przystanek przy szkole, natomiast od 2020 planowane 
jest uruchomienie przystanku przy OSP w Nowej Wsi. 

Linia Pruszków PKP - Nadarzyn – Walendów umożliwi mieszkańcom gminy, głównie 
Granicy i Nowej Wsi komunikację m.in. z  WKD Nowa Wieś, PKP Pruszków. Dodatkowo 
lokalizacja przystanków zapewni dzieciom alternatywną wersję dowozu do szkoły.  

Ceny biletów jednorazowych, wg. Zarządzenia nr 101/2015 Wójta Gminy Nadarzyn 
z dnia 20 listopada 2015 r., wynoszą: 2 zł – bilet normalny, 1 zł – bilet ulgowy. 
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