
UCHWAŁA NR LIII/506/2022  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na rok 2023 

Na podstawie 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 zmianami) w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto i Gminę Pleszew z operatorem publicznego transportu 
zbiorowego umowy na rok 2023 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
o charakterze użyteczności publicznej w ramach gminnych przewozów pasażerskich dotyczącej linii 
komunikacyjnej podlegającej dopłacie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w relacji: 

1) Pleszew - Zielona Łąka - Pleszew (nr lini PL). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie 
 

Adela  Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr LIII/506/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. 
 

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 717 ze zmianami) stwarzającej 

możliwość ubiegania się gmin o dopłatę na realizację zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków funduszu, konieczna jest zgoda Rady 

Miejskiej w Pleszewie na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych podlegających dopłacie ze środków funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  

Dopłacie ze środków funduszu podlegają linie komunikacyjne nie funkcjonujące co najmniej 3 

miesiące przed dniem wejścia w życie w/w ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy,                   

tj. po dniu 18 lipca 2019 r., a taką linią jest linia PL o relacji Pleszew - Zielona Łąka - Pleszew. 

Dopłatę Miasto i Gmina Pleszew otrzyma w 2023 roku pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia 

przez Wojewodę Wielkopolskiego złożonego wniosku o dopłatę. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 Burmistrz 

  

dr hab. Arkadiusz Ptak 
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