
Uchwała Nr LIV/391/2021 

Rady Gminy w Kosakowie 

z dnia 27 maja 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji Projektu o nazwie: „Budowa 

Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”, 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 12 w zw. z art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        

o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 oraz 1378.) oraz § 7 ust.1 Statutu  

 

Rada Gminy w Kosakowie, 

uchwala, co następuje: 

 

Zmienia uchwałę nr XLV/304/2020 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 10.12.2020 r.                        

w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: „Budowa Systemu Roweru 

Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”, w następującym zakresie 

 

§ 1 

1. W §1 ust. 1 po dotychczasowej treści dodaje się: 

- w ramach współdziałania z innymi Gminami – członkami stowarzyszenia Obszar 

Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”. 

 

2. Skreśla się treść §1 ust. 2 w całości: 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  

 



UZASADNIENIE 

 

BUDOWA SYSTEMU ROWERU METROPOLITALNEGO to projekt polegający                                

na wdrożeniu, uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji bezobsługowego 

Systemu Roweru Metropolitalnego (SRM) działającego pod nazwą MEVO, opartego o flotę 

rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym, komunikację 

rowerową dla mieszkańców obszaru metropolitalnego OMG-G-S oraz osób przyjezdnych                        

w licznych Gminach i Miastach województwa pomorskiego. 

 

Gmina Kosakowo jest członkiem Stowarzyszenia Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-

Sopot. Planujemy włączenie gminy do systemu MEVO przez budowę na terenie                                       

gm. Kosakowo 11 stacji rowerowych. Przewidujemy 30 rowerów na gminę. 

Udział w systemie oznacza powstanie na terenie gminy stacji rowerowych na gruntach 

gminnych wraz z przyporządkowaną do nich liczbą rowerów i stojaków rowerowych. Budowa 

i eksploatacja sieci na terenie gminy będzie wykonywana przez operatora wspólnego dla całego 

systemu MEVO. Projekt będzie finansowany ze środków własnych Gmin, na których terenie 

Projekt będzie realizowany. Rolą gminy Kosakowo będzie udział finansowy w przedsięwzięciu 

stosowny do liczby rowerów i stacji w Gminie w formie dodatkowej składki członkowskiej do 

Stowarzyszenia na okres 2021-2028 z możliwością przedłużenia. Za budowę i eksploatację 

infrastruktury będzie odpowiadał operator (jeden dla całego systemu Mevo). 

 

Realizacja Projektu sprawi, że  wspólny dla Metropolii system roweru publicznego przyczyni 

się do podniesienia efektywności transportu publicznego w Gminie Kosakowo, poprzez 

poprawę jego integracji z licznymi podsystemami transportu zbiorowego i indywidualnego,         

w tym publicznego transportu rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - 

Gdynia - Sopot.   

 

 


