
Projekt 

Uchwała Nr ………………/19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……………… 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu 

pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Milanówka na lata 2019-2040”  

w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) 

Strategia rozwoju elektromobilności” 

 

Na podstawie art.  7 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 2  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 programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny”, Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do złożenia wniosku o dofinansowanie  

w formie dotacji projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Milanówka na 

lata 2019-2040” w ramach konkursu dla programu priorytetowego „GEPARD II – transport 

niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. 

 

2. W przypadku przyznania dofinansowania dla projektu, o którym mowa w ust. 1, wyraża się 

zgodę na przystąpienie Gminy Milanówek do jego realizacji. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodnicząca 

           Rady Miasta Milanówka 

 

         Janina Moława 

 

 

 



 

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.  

Zaplanowane w strategii działania, realizowane na przestrzeni lat 2019-2040, pozwolą na 

osiągnięcie celów: 

 poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z transportu, 

 rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego, 

 rozwój elektromobilności w sektorze transportu prywatnego i publicznego poprzez 

budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, 

 kreowanie wizerunku ekologicznej, nowoczesnej gminy oraz promocja 

elektromobilności, 

 wzrost świadomości wykorzystania pojazdów elektrycznych przez mieszkańców czy 

korzystania z transportu zbiorowego. 

 

W związku z faktem, iż w ramach przedmiotowego naboru niniejsza uchwała jest 

wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie proszę o jej podjęcie. 


