
PROJEKT  

UCHWAŁA Nr …………. 

RADY POWIATU DRAWSKIEGO  

z dnia ……………………. roku 

 

w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego” 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 14 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1343) uchwala się co następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  
dla Powiatu Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r.,  
poz. 4826 ze zm.)  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Drawskiemu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

  



Uzasadnienie 

Obowiązek opracowania i aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu Drawskiego (zwany dalej Planem transportowym) przez Powiat 
Drawski wynika z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a i b  i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343). 

Celem aktualizacji Planu transportowego jest wytyczenie nowej linii o charakterze 
użyteczności publicznej w międzypowiatowych przewozach pasażerskich, uzyskania 
dopłaty do wozokilometrów na wyznaczonej linii, a także konieczność określenia trybu 
wyboru operatora na wyznaczonej linii. 

Przedłożony projekt aktualizacji planu transportowego jest zgodny z wymaganiami 
określonymi w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 117,  
poz. 684). 

Starosta Drawski zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy przeprowadził wymagane ustawą 
o publicznym transporcie zbiorowym konsultacje społeczne dla projektu aktualizacji planu 
transportowego. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach od 31 sierpnia  
do 23 września  2022 roku. 

Projekt aktualizacji planu transportowego na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy został 
uzgodniony ze starostami powiatów, w zakresie linii komunikacyjnej przebiegającej  
na obszarze ich właściwości. 

Aktualizacja planu transportowego została również przesłana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Szczecinie (RDOŚ) oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego celem wydania opinii oraz zajęcie stanowiska  
w odniesieniu do art. 46 – 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Zgodnie z art. 9 ust. 3 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Plan transportowy 
uchwalony przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego jest aktem prawa miejscowego, 
natomiast stosownie do art. 13 ust. 2 tej ustawy, starosta przedstawia radzie powiatu do 
uchwalenia projekt planu transportowego. 

W tej sytuacji zachodzi potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu 
Drawskiego. 

 

Sporządził:  

Przemysław Radomski  

 

 

 


