
 

UCHWAŁA  Nr  XXXV/320/2017 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

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

Konstancin-Jeziorna, Gminą Góra Kalwaria, Gminą Józefów, Gminą Otwock w sprawie 

powierzenia Gminie Konstancin Jeziorna zadania publicznego polegającego na realizacji 

projektu pn. „Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem”. 

 

§ 2. Każda z gmin – sygnatariuszy porozumienia – zapewni własny wkład finansowy, 

określony w porozumieniu, na realizację projektu wskazanego w § 1. 

 

§ 3. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, upoważnia się 

Burmistrza Karczewa do zawarcia i podpisania porozumienia dotyczącego realizacji projektu 

pn. „Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem”. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady 

                                                                                                              Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 730 



UZASADNIENIE 

 

Dnia 10 maja 2014 roku Gmina Karczew jako jedna z gmin położonych nad 

Wisłą na terenie mikroregionu Urzecze, podpisała list intencyjny w sprawie 

turystycznego zagospodarowania i promocji Doliny Środkowej Wisły – Urzecza. 

Przedstawiciele władz samorządowych podpisujący list intencyjny, 

zadeklarowali podejmowanie wspólnych działań, mających na celu zrównoważony 

rozwój i turystyczną aktywizację danego obszaru z zachowaniem oraz promocją jego 

materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także wysokich, 

unikatowych walorów przyrodniczych i wartości krajobrazowych. 

W maju 2016 r. planowano podpisanie porozumienia międzygminnego w 

powyższej sprawie, które w 2016 r. nie doszło do skutku. 

W wyniku dotychczasowych spotkań, jako lidera grupy, przedstawiciele: 

Gminy Góra Kalwaria, Gminy Otwock, Gminy Józefów, Gminy Karczew, Gminy 

Konstancin-Jeziorna, wyznaczyli Gminę Konstancin-Jeziorna. 

Opracowanie wspólnej strategii zagospodarowania tego terenu zwiększy 

szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. W wyniku przedsięwzięcia po 

lewej i prawej stronie Wisły powstaną ścieżki piesze i rowerowe, a także liczne 

atrakcje dla turystów i mieszkańców. Da to szansę na rozwój szeregu usług takich jak 

mała gastronomia czy agroturystyka. Wspólna polityka turystycznego 

zagospodarowania – samorządów z obszarów należących do Krainy Urzecza Wisły – 

ma na celu promocję i rozwój turystyczny tego regionu m. in. Gminy Karczew. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w 

porozumieniu międzygminnym. Projekt zagospodarowania, współfinansowany będzie 

łącznie przez wszystkich partnerów porozumienia. Gmina Karczew na realizację ww. 

zadania zabezpieczyła w budżecie na 2017 r. kwotę 20.000 zł. 

Mając powyższe na uwadze zasadnym staje się podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Karczewa do zawarcia porozumienia 

dotyczącego realizacji projektu pn. „Turystyczne zagospodarowanie Doliny 

Środkowej Wisły zwanej Urzeczem”. 

 

  

 

 

                                                                                                           Przewodnicząca Rady 

                                                                                                              Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


