
PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 28 października 2020 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na terenie gminy 

Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. 

o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 875, 1565, 1747) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola,  

które nie funkcjonowały od co najmniej 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: 

1) Ojrzanów – Żabia Wola, 

2) Ojrzanów – Żabia Wola – Józefina – Siestrzeń – Ojrzanów, 

3) Ojrzanów – Siestrzeń – Ojrzanów, 

4) Osowiec – Pieńki Słubickie – Osowiec. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



UZASADNIENIE 

Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123) Wojewoda Mazowiecki ogłosił III 

nabór wniosków o dofinansowanie w 2020 r. zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  

Zadanie przewiduje dopłatę do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej 

wynoszącą nie więcej niż 3,00 zł. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków 

własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 %.  

Z wnioskiem o dofinansowanie mógł wystąpić organizator publicznego transportu zbiorowego. 

III Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu w 2020 r., rozpoczął się  

25 września 2020 r. i zakończył się 2 października 2020 r. Wniosek Gminy Żabia Wola został 

rozpatrzony pozytywnie. 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem zaplanowano realizację od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia  

2020 r. łącznie na 4 liniach komunikacyjnych 25 920 wozokilometrów. Planowaną kwotę deficytu 

oszacowano na kwotę: 93 137,00 zł, z czego wkład własny gminy Żabia Wola oszacowano na kwotę 

15 377,84 zł, a wartość dofinansowania z Funduszu na kwotę: 77 760,00 zł. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 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) dopłacie  

ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne, na które organ stanowiący właściwego 

organizatora wydał zgodę na zawarcie Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

Planowane jest zawarcie Umowy na podstawie art. 1 ust. 1, art. 7 oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy  

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2475  

z późn. zm.). 

W tym stanie rzeczy podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 

użyteczności publicznej objętych wnioskiem i wymienionych w Uchwale jest w pełni uzasadnione. 


