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w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu 
Łowickiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 
2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1123), Rada Powiatu Łowickiego

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łowickiego dla linii 
komunikacyjnych:

1) Łowicz -  Bielawy -  Łowicz;
2) Łowicz -  Kocierzew Południowy -  Wejsce;
3) Łowicz -  Bielawy -  Oszkowice;
4) Oszkowice -  Chruślin -  Łowicz;
5) Łowicz -  Zduny -  Waliszew Dworski;
6) Łowicz -  Jeziorko -  Wicie -  Łowicz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwala, co następuje:



UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ze środków tego 
funduszu dofinansowuje się realizację zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi. 
Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 
3 miesiące przed wejściem w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie 
ustawy.

Powiat Łowicki złożył do Wojewody Łódzkiego wniosek o dopłatę w formie 
dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne:

1) Łowicz -  Bielawy -  Łowicz;
2) Łowicz -  Kocierzew Południowy -  Wejsce;
3) Łowicz -  Bielawy -  Oszkowice;
4) Oszkowice -  Chruślin -  Łowicz;
5) Łowicz -  Zduny -  Waliszew Dworski;
6) Łowicz -  Jeziorko -  Wicie -  Łowicz.

W/w wniosek dotyczy przewozów w 2020 roku.

Przebieg powyższych linii komunikacyjnych został ustalony na podstawie wniosków 
wpływających od mieszkańców powiatu.

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z operatorem (przewoźnikiem) jest zgoda 
organu stanowiącego właściwego organizatora (Rady Powiatu Łowickiego).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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