
/PROJEKT/ 

Uchwała Nr ………./2019 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia …………… 2019 r. 

 

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji  
na zadanie pn. „Przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na 
lata 2019-2040” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny, 
Część 2) strategia rozwoju elektromobilności” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z Regulaminem Konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach naboru cz.2 - GEPARD II – 
DOTACJA w programie priorytetowym nr 3.4 „Ochrona atmosfery 3.4 GEPARDII-transport 
niskoemisyjny”, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§1 

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice Panią Małgorzatę Pachecką działającego w imieniu Gminy 
Michałowice do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. „Przygotowanie 
Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2019-2040” w ramach naboru 
GEPARD II – DOTACJA w programie priorytetowym nr 3.4 „Ochrona atmosfera 3.4 GEPARD II-
transport niskoemisyjny” oraz przyjęcia do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Głównym celem Strategii jest opracowanie spójnej polityki lokalnej, prowadzącej do powstania 
warunków dogodnych dla rozwoju elektromobilności oraz zwiększenia udziału wykorzystywania 
paliw alternatywnych w sektorze transportu na terenie gminy.  

Cele szczegółowe: 

• poprawa jakości powietrza na terenie gminy i okolic poprzez zmniejszanie emisji 
zanieczyszczeń z transportu, 

• rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i dostosowanie połączeń do potrzeb 
mieszkańców, 

• rozwój elektromobilności w sektorze transportu prywatnego poprzez budowę niezbędnej 
infrastruktury technicznej, 

• kreowanie wizerunku ekologicznej, nowoczesnej gminy oraz promocja elektromobilności, 
• wzrost świadomości wykorzystania pojazdów elektrycznych przez mieszkańców, 
• zapewnienie spójności działań prowadzonych na terenie gminy wynikających z dokumentów 

unijnych, krajowych i regionalnych. 
 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice będzie odpowiedzią 
na potrzeby w Gminie – wpłynie na: rozwój elektromobilności, poprzez zwiększenie liczby pojazdów 
o napędzie elektrycznym, poprawę jakości powietrza, a także poprawę jakości życia mieszkańców. 
Działania podejmowane w kolejnych latach, będą wpływać na rozwój gospodarczy, będą podnosić 
atrakcyjność i konkurencyjność Gminy dzięki niwelowaniu barier i wspieraniu występującego 
potencjału rozwojowego. Spodziewane efekty wdrażania Strategii rozwoju elektromobilności: 

• bezpośrednie: 
o poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń powietrza 

pochodzących z sektora transportowego, 
o zmniejszenie kosztów transportu, 
o rozwój i zachęcanie do korzystania z komunikacji zbiorowej, 
o promocja elektromobilności i wzrost świadomości mieszkańców w tym zakresie. 

• pośrednie: 
o poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców, 
o rozwój gospodarczy i efekty ekonomiczne, 
o wzmacnianie współpracy z gminami okolicznymi. 

 
Rozwój elektromobilności może także przyczynić się do rozwoju odnawialnych źródeł energii, dzięki 
którym możliwa byłaby produkcja energii wykorzystywanej przez stacje ładowania pojazdów. 
 

 


