
UCHWAŁA NR XX/150/2020 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 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 2019 r. poz. 1123 z późn. 
zm.) 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych na linie komunikacyjne 
okreslone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

 
 

Stanisław Mazur 
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Załącznik do uchwały Nr XX/150/2020 

Rady Gminy w Lipniku 

z dnia 5 października 2020 r. 

Wykaz linii komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności 
publicznej w przewozach autobusowych: 

Lp. Nazwa i przebieg linii komunikacyjnej 
1. Lipnik – Lipnik  

przez Żurawniki, Studzianki, Słabuszewice, 
2. Lipnik – Kaczyce  

przez Ublinek, 
3. Włostów – Włostów  

przez Malżyn, Lipnik, 
4. Lipnik - Usarzów  

przez Gołębiów 
5. Lipnik – Lipnik  

przez Włostów, Leszczków, 
6. Lipnik – Sternalice  

przez Kurów, 
7. Lipnik – Łownica  

przez Kurów, 
8. Włostów – Międzygórz  

przez Lipnik 
9. Lipnik – Kurów  

przez Międzygórz, Adamów, Kaczyce, 
10. Lipnik – Kurów  

przez Usarzów, Słabuszewice, Kaczyce, Łownica 
11. Lipnik – Lipnik  

przez Włostów, Malżyn, Kurów 

Id: 4682B692-944A-42ED-A208-1386D24930D7. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY GMINY W LIPNIKU

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego

transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 713 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in.

w sprawach lokalnego transportu zbiorowego.

Z kolei ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 z późn. zm.) reguluje utworzenie i funkcjonowanie

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, oraz zasady

dofinansowania ze środków Funduszy realizacji zadań własnych organizatorów zapewniających

funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów realizowanych w ramach

komunikacji publicznej zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o

charakterze użyteczności publicznej, dopłacie ze środków funduszu podlegają m.in. linie komunikacyjne na

które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu

wejścia w życie ustawy.

Zawarcie umowy o której mowa wyżej, wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego

organizatora.

Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze

użyteczności publicznej w przewozach autobusowych jest niezbędne w celu bieżącego i nieprzerwanego

zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności lokalnej znajdującej się na terenie Gminy Lipnik, dlatego

podjęcie uchwały przez Radę Gminy w Lipniku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w

przewozach autobusowych jest niezbędna.

Sporządził:

Marcin Zieliński
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