
UCHWAŁA NR XXVI/157/2021 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla których 
organizatorem jest Gmina  Polska Cerekiew. 

Na podstawie Na podstawie art.7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art.7 ust.1 pkt1 lit. a oraz art.8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400), art.13 ust.1 i art. 22 ustawy z dnia 
16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 717 i 802) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje: 

§ 1. Gmina Polska Cerekiew jako organizator publicznego transportu zbiorowego organizuje gminne 
przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnych: 

1. PC/U/7: Zakrzów - Wronin 

2. PC/U/9: Połowa - Wronin 

3. PC/U/27: Polska Cerekiew - Łaniec 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018r. 
poz. 2016 i 2435 oraz z 2019r. poz.730, 1495, 1696) samorządy gminne mogą organizować publiczny transport 
zbiorowy na swoim terenie. Zaproponowane w projekcie niniejszej uchwały linie komunikacyjne 
w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to nowe linie gminne, która 
nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2019 r. 
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na których 
w świadczonej usłudze transportowej przewiduje się deficyt, o którym mowa w art.2 pkt 2 powyższej ustawy. 
Powyższe działanie gminy jest uzasadnione społecznie ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do 
komunikacji publicznej mieszkańcom Gminy Polska Cerekiew.
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