
Uchwała nr XXII.152.2021 
Rady Gminy Słubice 

z dnia 10 lutego 202 lr . 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 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 (Dz. U. z 2019r., poz. 1123) Rada Gminy Słubice 
uchwala co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Słubice umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na następujących liniach 
komunikacyjnych: 

• Relacji Słubice Szkoła - Słubice Szkoła przez Jamno Szkoła 
Opis trasy: Słubice Szkoła - Grzybów - Jamno - Jamno Szkoła - Potok Biały - Jamno Szkoła 
- Grzybów - Słubice Szkoła 

• Relacji Szkoła Słubice - Szkoła Słubice przez Zyck Polski 
Opis trasy: Słubice Szkoła - Piotrkówek - Piotrkówek skrzyżowanie - Zyck Polski Kościół 
Zyck Polski - Nowosiadło - Swiniary Szkoła - Nowosiadło - Juliszew - Juliszew POM 
Wymyśle Polskie - Bończa - Studzieniec - Słubice Szkoła 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 16 maja 2019 r. uchwalona została ustawa o funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która weszła w życie 18 lipca 2019 r. Ustawa dała 

możliwość złożenia wniosku o dopłatę do organizowanych i deficytowych linii użyteczności publicznej. 

Jednym z warunków skorzystania z dopłat jest pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu 

zbiorowego. Dla komunikacji gminy Słubice zadania organizatora wykonuje Wójt Gminy. W związku 

z wymogiem formalnym wymienionym w art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy 

uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 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 

tj.po dniu 18.07.2019 r. 

Przedstawione relacje linii komunikacyjnych użyteczności publicznej zostały ustalone w 

oparciu o zapotrzebowanie mieszkańców gminy Słubice. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 


