
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr XXIII/.../2020 

RADY POWIATU 

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia ... czerwca 2020 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach 
komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 22 ustawy z dnia 

16 maja 2019 o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1123 z późn. zm,1) oraz art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2475 z późn. 

zm.)2 uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o 

charakterze użyteczności publicznej w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

§ 2. Wykaz linii komunikacyjnych, o których mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 875 

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 r. poz. 1495,poz. 2493, Dz. U. z 2020 r. poz.400,poz. 462,poz. 875 



Uzasadnienie 

do Uchwały Rady Powiatu 

w Sępólnie Krajeńskim Nr XXIII/ /2020 

z dnia ... czerwca 2020 roku 

Ustawa z dnia 16 maja 2019 o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1123) stanowi, że dopłacie ze 
środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące 
przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie. 
Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora. 

Powiat Sępoleński jako organizator transportu publicznego o charakterze użyteczności 
publicznej na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
chcąc skorzystać z dopłat w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do jednego wozokilometra na 
nowych liniach komunikacyjnych w związku z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej musi uzyskać zgodę organu 
stanowiącego na podpisanie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej w trybie art. 
22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

Stąd projekt niniejszej uchwały. 

Inicjator: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

Sp. R.K. 

09.06.2020 r. 



Załącznik do Uchwały nr XXIII/.. ./2020 
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 
z dnia 2020 r. 

Wykaz nowych linii komunikacyjnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego o 
charakterze użyteczności publicznej 

Lp. Nr linii Nazwa linii komunikacyjnej (relacja) 

1. 22723 Sępólno Kraj. - Trzciany - Mała Cerkwica - Radzim - Mała 

Cerkwica - Duża Cerkwica - Dąbrówka - Duża Cerkwica - Kamień 

Kraj.- Płocicz - Sępólno Kr -

2. 22709 Sępólno Kraj - Płocicz - Kamień Kraj. - Dąbrowa - Lutówko -

Dziechowo - Piaseczno - Sępólno Kraj. 


