
 

Uchwała Nr 88/476/2016 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 19 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Stalowowolskiego" 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.)  

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie aktualizacji 

„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Stalowowolskiego”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 



 

PROJEKT 

Uchwała Nr ……………….. 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia ……………………………. 

 

w sprawie: aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego”  

 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 13 

ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 3b, art. 9 ust. 1 pkt 3b, art. 9 ust. 3, art. 12 oraz art. 

14 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 

1440 z późn. zm.) 

 

Rada Powiatu Stalowowolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Stalowowolskiego” stanowiący załącznik do Uchwały nr XLI/293/2014 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego” otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Podkarpackiego. 

 

Zaakceptowano: 
Katarzyna Wieprzęć – Kieronik PTZ 
Andrzej Ziarek – Radca Prawny 
Zarząd Powiatu 

  



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Na mocy art. 7 ust. 1 pkt 3b Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.), w związku z Porozumieniem 

z dnia 8 października 2015 r. zawartym pomiędzy Powiatem Stalowowolskim i Powiatem 

Niżańskim opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 

19 października 2015 r. pod poz. 2949, na mocy którego Powiat Niżański powierzył Powiatowi 

Stalowowolskiemu organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze swojej 

właściwości, Powiat Stalowowolski stał się Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na 

obszarze Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego.  

Wobec powyższego oraz w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3b Ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.) 

koniecznym stało się opracowanie planu transportowego obejmującego obszar obu powiatów. 

Z uwagi na fakt, iż Powiat Stalowowolski posiada „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego”, będący aktem prawa miejscowego, 

uchwalony Uchwałą nr XLI/293/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 6 maja 2014 r. 

a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 

15 maja 2014 r. pod poz. 1532, powyższe zostało zrealizowane na podstawie art. 11 ust. 2 ww. 

Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tj. poprzez jego aktualizację. 

Aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Stalowowolskiego” obejmuje: 

- uzupełnienie dokumentu o analizę obszaru wchodzącego w skład Powiatu Niżańskiego, 

- poszerzenie obszaru, na którym planowane jest wykonywanie przewozów powiatowych 

o obszar Powiatu Niżańskiego, tj. określenie w części tekstowej oraz w części graficznej 

dokumentu sieci komunikacyjnej, na której planowane jest wykonywanie przewozów 

powiatowych o charakterze użyteczności publicznej, zawierającej linie komunikacyjne 

obejmujące obszar Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego oraz w przypadku 

podpisania stosownych porozumień z sąsiednimi powiatami również  obszar tych powiatów 

(modyfikacja rozdziału 3 i 12), 

- weryfikację danych statystycznych, 

- zmianę nazwy z: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Stalowowolskiego” na: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego”. 

Zgodnie z zapisami art. 13 ust 2 ww. Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, projekt 

„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 



 

Stalowowolskiego i Powiatu Niżańskiego” został uzgodniony ze starostami sąsiadujących 

powiatów w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze ich właściwości. 

Ponadto, w okresie od dnia 25 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r. został poddany 

konsultacjom społecznym. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. Ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym, informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych poprzez wyłożenie projektu ww. 

dokumentu została podana do publicznej wiadomości poprzez: 

- opublikowanie informacji w lokalnej prasie, tj. w tygodniku „SZTAFETA” w dniu 25.02.2016 r., 

- opublikowanie ogłoszenia na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli 

w dniu 25.02.2016 r. (http://bip.stalowowolski.pl w zakładce „Ogłoszenia, informacje”), 

- wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli 

w dniu 25.02.2016 r. 

Dodatkowo, stosowna informacja została zamieszczona na stronie BIP, stronie internetowej oraz 

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nisku. 

 Zgodnie z art. 14 ww. Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, do aktualizacji planu 

transportowego stosuje się również art. 13, który w ust. 2 nakłada na starostę obowiązek 

przedłożenia Radzie Powiatu do uchwalenia projekt planu transportowego, w tym przypadku 

jego aktualizację. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

http://bip.stalowowolski.pl/

