
UCHWAŁA NR LIX/470/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.), w związku z art. 22. 
ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej( Dz.U.2021 poz. 717) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Bystrzyca Kłodzka  jako organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
organizuje gminne przewozy pasażerskie podejmuje wszelkie działania związane z organizacją tych 
przewozów w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie przemieszczania się na terenie gminy. 

§ 2. 1. Określona zostaje sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy w gminnych przewozach pasażerskich. 

2. Sieć składać się będzie z następujących linii komunikacyjnych: 

Linia Przebieg trasy 
90 BYSTRZYCA KŁODZKA: Centrum – WILKANÓW – MIĘDZYGÓRZE 
91 BYSTRZYCA KŁODZKA: Centrum –DŁUGOPOLE-ZDRÓJ: Zdrojowa– PORĘBA 
92 BYSTRZYCA KŁODZKA: Centrum – STARA ŁOMNICA- STARKÓWEK 
93 BYSTRZYCA KŁODZKA: Centrum – WÓJTOWICE – MŁOTY -LASÓWKA  
94 BYSTRZYCA KŁODZKA: Centrum– PŁAWNICA -KAMIENNA 
95 BYSTRZYCA KŁODZKA: Centrum – STARY WALISZÓW –NOWY WALISZÓW 
96 BYSTRZYCA KŁODZKA: Centrum - MIELNIK – GORZANÓW  
97 BYSTRZYCA KŁODZKA: Centrum – WYSZKI  

§ 3. Wybór operatora w gminnych przewozach pasażerskich nastąpi na podstawie 
art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w trybie 
bezpośredniego zawarcia umowy z przewoźnikiem. 

§ 4. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka 

2. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, nie wcześniej niż 13 września 2022. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

      Gmina Bystrzyca Kłodzka planuje w celu zaspokojenia potrzeb transportowych uruchomić gminne 
przewozy pasażerskie w 2022 r., które zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                                           
o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.                                                                  
o publicznym transporcie zbiorowym stanowią zadanie fakultatywne gminy.  
Gmina Bystrzyca Kłodzka w dniu 30 grudnia 2021 roku podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim                                  
o objęcie opłatami linii 90, 91, 92, 93, 94 i 95, w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej.  
Ustalenie przebiegu linii komunikacyjnych na uwzględnionych w uchwale trasach zapewnia komfort 
komunikacyjny dla mieszkańców miejscowości znajdujących się na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka,                                                                 
z uwzględnieniem dowozu uczniów do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 
Tym samym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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