
UCHWAŁA NR XII/112/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego na trasie
z miejscowości Wawrów do miejscowości Jastrzębnik i z miejscowości Jastrzębnik do miejscowości 

Wawrów na terenie gminy Santok oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Santok (jako 
organizatora publicznego transportu zbiorowego) umowy o świadczenie usług

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na wyznaczonej linii komunikacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1123)
w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. 
Dz.U. z 2018r. poz. 2016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się linię komunikacyjną Wawrów – Jastrzębnik – Wawrów, z przebiegiem z miejscowości 
Wawrów do miejscowości Jastrzębnik i z miejscowości Jastrzębnik do miejscowości Wawrów,
na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
na terenie gminy Santok.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na trasie Wawrów – Jastrzębnik – Wawrów.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Santok do zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego na zasadach określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym 
transporcie zbiorowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały ma na celu uzyskanie zgody organu stanowiącego Gminy Santok – Rady Gminy
Santok na utworzenie linii komunikacyjnej Wawrów – Jastrzębnik – Wawrów oraz zgody na zawarcie
umowy z przewoźnikiem (operatorem) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na ww. linii.

Linia komunikacyjna miała by odbywać się na terenie Gminy Santok, drogą wojewódzką nr 158 
oraz drogami powiatowymi nr 1406F, 1403F, 1365F. Początek linii planowany jest w miejscowości
Wawrów, następnie trasa będzie przebiegać przez miejscowości: Janczewo, Gralewo, Płomykowo, Santok,
Stare Polichno, Lipki Wielkie, Jastrzębnik oraz mając po drodze przystanki przy skrzyżowaniach z drogami
prowadzącymi do miejscowości Nowe Polichno, Ludzisławice (droga powrotna linii będzie odbywać
się tą samą trasą). Z uwagi, że główną potrzebą komunikacyjną mieszkańców gminy jest dojazd i powrót
z zakładów pracy, szkół oraz innych podmiotów znajdujących się terenie miasta Gorzów Wlkp. to tworzona
linia będzie skomunikowana z linią 113 komunikacji miejskiej, organizowaną przez Miasto Gorzów Wlkp.
Miejscem przesiadkowym na linię 113 będzie pętla autobusowa w Wawrowie. Skomunikowanie tych linii
na terenie Gminy Santok podyktowane jest również tym, że organizując linię przebiegającą na teren miasta
uzyskano by tylko możliwość zatrzymywania się na pierwszym przystanku zaraz za granicami
administracyjnymi miasta (ul. Podmiejska - Zakład Karny), z uwagi na treść uchwały podjętej przez Miasto
Gorzów Wlkp., tj. uchwały nr LXXI/773/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 lipca 2014r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto
Gorzów Wlkp. udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych
przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1123) konieczne
jest uzyskanie od Rady Gminy Santok zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie transportu zbiorowego.
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