
  
 
 

UCHWAŁA  NR …………../2022 
Rady Powiatu Drawskiego 

 z dnia …………………… 2022 r. 
 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług 
publicznego transportu zbiorowego  

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 717 ze zm.) 
Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich pomiędzy Powiatem 
Drawskim a operatorem publicznego transportu zbiorowego. 

2. Umowa o której mowa w ust. 1 dotyczyć będzie powiatowych przewozów pasażerskich na 
niżej wskazanej nowo uruchamianej linii komunikacyjnej: 

Linia Komunikacyjna relacji Złocieniec - Kołobrzeg przez Suliszewo, Drawsko 
Pomorskie, Łabędzie, Świdwin, Sławoborze. 

3. Linia komunikacyjna wskazana ust. 2 nie funkcjonowała co najmniej 3 miesiące przed 
dniem wejścia ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t,j. Dz. U. z 2021 r., poz. 717 ze zm.), 
jest linią nową i spełnia warunki do objęcia jej w 2023 dopłatą z Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Przewodnicząca Rady 

       Urszula Ptak 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie 
art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 2021 r., poz. 717 ze zm.),  naboru wniosków  
o objęcie w 2023 r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej planowane jest utworzenie   nowej linii autobusowej, 
która nie funkcjonowała co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 
maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej, na której w początkowej fazie świadczonej usługi transportowej przewiduje się 
deficyt, dlatego też należy dokonać wyboru operatora (przedsiębiorcy), który będzie świadczył 
usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Złocieniec – Kołobrzeg przez 
Suliszewo, Drawsko Pomorskie, Łabędzie, Świdwin, Sławoborze.  

Stosownie do art.  22 ww. ustawy: 
1. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące  
co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa  
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po 
dniu wejścia w życie ustawy. 
2.  Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody organu 
stanowiącego właściwego organizatora. 

W ww. ustawie określono dopłatę w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do  
1 wozokilometra, natomiast warunkiem uzyskania dopłaty jest: 

1) sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie 
mniejszej niż 10%;  
2) zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
(art. 23 ustawy).  

W celu uzyskania dopłaty konieczne jest złożenie stosownego wniosku do Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie, którego jednym z załączników będzie niniejsza uchwała.  

Mając na uwadze powyższe i przez wzgląd na to, że istnieje możliwość pozyskania 
dofinansowania do przedmiotowej linii komunikacyjnej, organizowanej przez Powiat Drawski 
w ramach publicznego transportu zbiorowego, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
Natomiast niepodjęcie uchwały zamknie drogę Powiatu Drawskiego do starania się w 2023 
roku o dopłatę do tej nowotworzonej linii. 

 
Sporządził: 
 
Przemysław Radomski 
 

  

 

  


