
Uchwała Nr 260/XXV/2020 

Rady Miasta Ciechanów  

z dnia 24 września 2020 roku 

 
 

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta   

Ciechanów na lata 2020-2035 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Elektromobilności dla miasta Ciechanów na lata 2020-2035  

w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

  Rady Miasta Ciechanów 

 

 /-/ Krzysztof Leszczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Ciechanów na lata 2020-2035” jest 

odpowiedzią na rozwijający się w ostatnich latach rynek elektromobilności oraz paliw 

alternatywnych,  jak również prowadzoną przez Polskę i Unię Europejską politykę 

klimatyczno – transportową. 

Miasto przystąpiło do opracowywania strategii w związku z uzyskanym 

dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Aby określone w dokumencie cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne             

z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale przede wszystkim stanowiły odpowiedź na 

potrzeby społeczności lokalnej – miasto w lutym br. zaprosiło mieszkańców do wypełnienia 

ankiety. Jej wyniki wpłynęły na kształt opracowanego dokumentu i stanowią jeden z jego 

załączników. Również projekt strategii został przekazany w sierpniu br. do konsultacji 

społecznych. W wyznaczonym terminie nie złożono wniosków i uwag do tego projektu. 

 

Celem strategii jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz 

zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności Ciechanowa. Strategia ma być również 

istotnym wsparciem w pozyskaniu zewnętrznych środków pomocowych w ramach funduszy 

NFOŚiGW oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego       

w kolejnym okresie programowania. 

Dokument przedstawia zagadnienia elektromobilności w mieście, m.in. w zakresie: 

• wprowadzeniu komunikacji publicznej opartej o pojazdy zero i niskoemisyjne; 

• rozwoju infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych; 

• modernizacji przystanków miejskich oraz rozwój infrastruktury smart-city; 

• rozbudowy systemu dróg rowerowych. 

 

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Ciechanów na lata 2020-2035” 

uzyskała wymagane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  

(pismo z 24.08.2020 r.) oraz Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego (pismo  

z 19.08.2020 r.).  

   

Opracowanie „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Ciechanów na lata 

2020 – 2035” sfinansowano w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska          

i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport 

niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności. 

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta  

 

  /-/ Iwona Kowalczuk 

       Zastępca Prezydenta Miasta 

 

 

 



 


