
                                    Projekt 
 

UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ….2021 r. 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica 
Kujawska 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)  i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o 
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 717 ) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1  lit. a  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) uchwala się, co 
następuje: 
   
 § 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Izbica Kujawska umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności 
publicznej w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

          BURMISTRZ 

        Marek Dorabiała 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do projektu uchwały 
 
  
 Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na 
obszar działania lub zasięg przewozów, jest gmina na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 
w gminnych przewozach pasażerskich. 
 W wyniku przeprowadzonej oceny potrzeb przewozowych społeczności gminy Izbica 
Kujawska organizuje się gminny przewóz pasażerski o charakterze użyteczności publicznej na liniach 
komunikacyjnych wymienionych w § 1 projektu uchwały. 
 Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego, w przypadku gdy min. wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z 
przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych 
dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, o których 
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2. 
 Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawarcie umowy należy poprzedzić 
wyrażeniem zgody przez organ stanowiący gminy. 
 Uwzględniając potrzeby społeczne w zakresie organizacji przewozów pasażerskich wnoszę o 
przyjęcie proponowanego projektu uchwały. 
   
 
 
 
 
          
 


