UCHWAŁA NR IX.65.15
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do tworzonego projektu „Singletrack Glacensis".
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2013 roku poz. 594 ze zm.), Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje :
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy
tworzonego projektu pn.: „Singletrack Glacensis".

Lądek-Zdrój do

realizacji porozumienia w sprawie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Leszek Pazdyk
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UZASADNIENIE

Gmina Lądek Zdrój, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kłodzko, Miasto Kłodzko, Gmina
Ząbkowice Śląskie, Gmina Międzylesie, Gmina Złoty Stok, Gmina Stronie Śląskie, Gmina
Stoszowice oraz Gmina Bardo wyszły z inicjatywą stworzenia wspólnego produktu turystycznego
opartego na trasach rowerowych w formule singletrack.
Gminy pragną stworzyć wspólny projekt pn. „Singletrack Glacensis", który zostanie złożony
do dofinansowania z funduszy europejskich. Projekt przewiduje budowę na terenach partnerów
Porozumienia, zarówno po stronie czeskiej jak i polskiej, budowę tras rowerowych w formule
„singletrack" oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci miejsc parkingowych czy bazy
gastronomiczno-usługowej.
W ramach działań na rzecz realizacji w/w projektu zakłada się m. in. wypracowanie
wspólnych założeń programowych, koordynację oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji
technicznej dla wszystkich projektowanych tras. W przypadku Gminy Lądek-Zdrój założono
wstępnie utworzenie ok. 32 km. ścieżek rowerowych z niezbędną infrastrukturą i oznakowaniem.
Szacunkowy koszt w roku 2015 prowadzenia działań zmierzających do realizacji założeń
zawartych w powyższym projekcie z ramienia Gminy Lądek-Zdrój wyniesie ok. 35 tys. złotych Są to
koszty koordynatora 3 tys. zł oraz ok. 32 tys. zł. przygotowanie dokumentacji technicznej dla
poszczególnych tras znajdujących się na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
W związku z powyższym zasadne jest podjecie uchwały przez Radę Miejską Lądka-Zdroju.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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