
UCHWAŁA NR XXIX/188/2021 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie 
Gminy Przyrów 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 
art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) oraz 
art. 13 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. 
Dz. U. 2021 poz. 717), Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Przyrów jako organizator przewozów o charakterze użuteczności 
publicznej organizuje gminne przewozy pasażerskie, podejmując odpowiednie 
działania związane z organizacją tych przewozów. 

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Przyrów do zawarcia umowy 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na zasadach 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 
transporcie zbiorowym oraz do zawarcia umowy o dopłatę, o której mowa 
w art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  

2. Upoważnienie dotyczy linii komunikacyjnej Bolesławów - Julianka przez 
Zarębice, Stanisławów, Przyrów, Wiercica, Staropole, Sieraków, Sygontka, 
Zalesice, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Przyrów. Warunkiem uruchomienia linii 
komunikacyjnej jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Wojewodę w sprawie 
dopłaty do funcjonowania linii komunikacyjnej z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E3C51804-EBE9-46B7-AD29-3B211AF30866. Podpisany Strona 1



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Maria Stępień 
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