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UCHWAŁA NR 32.253.2021 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 5 października 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w ramach  przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 717) Rada Miejska w Krzepicach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na linii Dankowice Pierwsze - 
Krzepice przez: Dankowice Drugie, Dankowice Piaski, Starokrzepice, Lutrowskie w trybie art. 22 ust.1 
pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. z dnia 
25 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) umożliwia bezpośrednie zawarcie umowy z przewoźnikiem 
z pominięciem stosowania ustaw: 

• Prawo zamówień publicznych, 

• o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

w przypadku gdy wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie  publicznego  transportu zbiorowego 
lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od 
operatora, o ile nie można zachować terminów  określonych dla ww. trybów zawarcia umowy o świadczenie 
publicznego transportu zbiorowego. 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej (tj. z dnia 14 kwietnia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 717) zawarcie umowy, 
o której wyżej mowa, wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 56CC3A72-BB66-4739-B133-6AE2532A0494. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

