
           
 

UCHWAŁA NR VI/40/2015 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie trybu zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.        

o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 45,poz. 236 z późn. zm.) uchwala się: 

 

§ 1. 

 

Wyraża się zgodę na wybór operatora na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.). 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

 

 

Przewodniczący Rady 

               (-) 

        Jacek Gross 

   

   

  

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

     Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, 

poz. 13 z późn. zm.) określono zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób         

w publicznym transporcie zbiorowym. 

     Z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą ważność zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 

osób w krajowym transporcie drogowym wydawane na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 1 i art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późń. zm.). 

W obrocie prawnym naszego powiatu znajdują się zezwolenia na wykonywanie 12 (dwunastu) linii 

regularnych przewozów osób w transporcie drogowym na ogólną ilość 245.272 kilometrów rocznie w 

tym; jedenaście przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Elblągu - 214 072 

kilometrów rocznie i jedno przez Plus-Ekspress Sp.j. z Ceder Wielkich - 31 200 kilometrów rocznie. 

     Stosownie do nowych zasad określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym zadania 

organizatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze działania powiatu wykonuje starosta (art. 

7, ust. 4, pkt 4). 

     Organizator dokonuje wyboru operatora na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy średnia wartość roczna przedmiotu 

umowy świadczenia usługi jest w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie (art. 22, ust. 1, 

pkt. 1) . Z uwagi na spełnienie wymogu mniejszego przebiegu kilometrów 245 272 do 300 000 wybór 

operatora możliwy jest w trybie art. 22 ust. 1. 

 

 

Przewodniczący Rady 

               (-) 

        Jacek Gross 

 


