
UCHWAŁA NR XXVII/239/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Pyzdry, jako organizatora 
publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717 ze zm.)  
Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego pomiędzy Gminą i Miastem Pyzdry, a operatorem w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 9 relacji Pyzdry – Górne 
Grądy – Pyzdry oraz na linii komunikacyjnej nr 10 relacji Pyzdry – Zapowiednia – Pyzdry , 
dla którego organizatorem jest Gmina i Miasto Pyzdry. 

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

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Justyna Sosnowska 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3A2B0F0E-D924-4C32-8378-9D41022EF7C6. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

 

 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), gmina jest organizatorem publicznego transportu 
zbiorowego w ramach przewozów gminnych (na terenie gminy). W celu realizacji tych zadań 
gmina zawiera umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Gmina i 
Miasto Pyzdry złożyła wniosek o dofinansowanie gminnych przewozów ze środków Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717), 
zawarcie umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wymaga 
uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.  
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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