
Uchwała Nr ……/……/…… 

Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia ………………. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa 

w sprawie utworzenia „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2015 r.                              

o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015 r. poz. 1445; zm.: poz. 1045 i poz. 1890)                  

Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 

 

§1. Wyraża się zgodę na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim                  

a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie zawarcia partnerstwa przy podjęciu 

stosownych działań na rzecz wytyczenia i oznakowania „Sieci tras rowerowych Pomorza 

Zachodniego” oraz ewentualnej budowie, rozbudowie lub przebudowie infrastruktury 

technicznej służącej przemieszczaniu się rowerzystów. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.  

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady  

 

                  Roman Michalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do 

Uchwały Nr ……/……/…… 

Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia ………………. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem 

Gryfińskim a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa 

w sprawie utworzenia „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” 

W związku z opracowaną koncepcją „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” 

Województwo Zachodniopomorskie zwróciło się o podpisanie listu intencyjnego w sprawie 

zawarcia partnerstwa przy podjęciu stosownych działań na rzecz wytyczenia i oznakowania 

sieci tras rowerowych oraz ewentualnej budowie, rozbudowie lub przebudowie infrastruktury 

technicznej, służącej przemieszczaniu się rowerzystów.  

W przypadku wykonywania inwestycji, we wstępnych założeniach zakłada się, że 

„Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego” realizowana będzie przy udziale funduszy 

europejskich w wysokości maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część 

kwoty, według przyszłych ustaleń, zawartych odrębną umową, zostanie podzielona pomiędzy 

Województwo i Powiat. Realizatorem zadania, odpowiedzialnym za organizację                              

i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie stosownej umowy                          

z Wykonawcą będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.  

Projekt listu intencyjnego oraz mapa głównych tras rowerowych, przyjętych                       

w opracowanej koncepcji, stanowią załącznik do uzasadnienia. 

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 

inż. Arkadiusz Durma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIST INTENCYJNY 

dotyczący utworzenia Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego  
 

zawarty w dniu ………………………………….  2016 r.  
pomiędzy: 
Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez:  
………..  - ……………………., 
a 
Powiatem Gryfińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego 
działają: 
Wojciech Konarski  - Przewodniczący Zarządu, 
Jerzy Miler  - Członek Zarządu 
zwanym dalej „Partnerem” 
 

w sprawie zawarcia partnerstwa przy podjęciu stosownych działań na rzecz wytyczenia  

i oznakowania „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” oraz ewentualnej budowie, 

rozbudowie lub przebudowie infrastruktury technicznej służącej przemieszczaniu się 

rowerzystów.  

 

§ 1 

1. Strony deklarują podjęcie wspólnych działań na rzecz: utworzenia „Sieci tras rowerowych 

Pomorza Zachodniego” w części leżącej w obrębie powiatu gryfińskiego oraz ich dalszego 

rozwoju i promocji.  

2. Partner deklaruje, w miarę własnych możliwości, gotowość do prowadzenia działań, 

mających na celu propagowanie realizacji koncepcji „Sieci tras rowerowych Pomorza 

Zachodniego”, zapewnienia trwałości trasy………… poprzez utrzymywanie jej w stanie 

niepogorszonym oraz dokonywanie bieżących napraw nawierzchni, a także ewentualnej 

budowy miejsc odpoczynku w jej przebiegu. Prowadzone działania mają zapewnić turystom 

oraz członkom regionalnej społeczności sprzyjające warunki do uprawiania aktywnej 

turystyki i rekreacji. 

3. Strony wyrażają gotowość do wspólnej realizacji projektu ze środków zewnętrznych. Dąży 

się do tego, aby „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego” była realizowana przy udziale 

funduszy europejskich w wysokości maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostała 

część kwoty, według przyszłych ustaleń, zawartych odrębną umową, zostanie podzielona 

pomiędzy Województwo i Powiat.   

4. Strony będą wzajemnie informować się o podejmowanych działaniach, zmierzających do 

realizacji celów określonych w ust. 1, 2 i 3 tak, aby zapewnić ich właściwą koordynację. 

 

§ 2 

projekt 
  



1. Strony wyznaczą do współpracy swoich przedstawicieli, których zadaniem będzie 

prowadzenie wspólnych działań w celu realizacji przedsięwzięcia. Osobami wyznaczonymi 

do kontaktów roboczych przez Województwo są Pełnomocnik Marszałka ds. komunikacji 

rowerowej – Pani Wanda Nowotarska oraz przedstawiciel Zachodniopomorskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ………….…. 

2. Realizatorem zadania „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego”, odpowiedzialnym za 

organizację i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie stosownej 

umowy z Wykonawcą będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Koszalinie. 

3. Nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami będzie prowadzony przez pracowników 

Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Pełnomocnika Marszałka 

ds. komunikacji rowerowej oraz w miarę potrzeb – przez innych pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Partnera. 

4. Partner deklaruje wsparcie działań Realizatora poprzez czasowe przekazanie 

nieruchomości gruntowych albo ich oznaczonych części lub użyczenie pasa drogowego, 

celem zrealizowania projektu „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego” oraz 

udostępnienie posiadanych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do 

wykonania koncepcji. 

5. Budowa trasy na terenie powiatu gryfińskiego będzie realizowana w oparciu o zapisy 

koncepcji „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego”. 

 

§ 3 

Szczegółowe zasady dotyczące współpracy oraz wspólnych przedsięwzięć zostaną 

uregulowane w odrębnych umowach pomiędzy stronami. 

 

§ 4 

List Intencyjny dotyczący utworzenia „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” został 

sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Województwo Zachodniopomorskie     Powiat Gryfiński 

 

...................................  ...................................      ………………….......

  

 

 

 



 

Mapa głównych tras rowerowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


