
 

Uchwała Nr 91/489/2016 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 maja 2016 r. 

 

w sprawie opublikowania zmiany ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 

oraz ust. 5 i 6 w związku z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

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

  

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Postanawia się dokonać zmiany w opublikowanym w dniu 25 listopada 2015 r. ogłoszeniu 

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 62/325/2015 Zarządu 

Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

§ 2 

1. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowi Załącznik nr 1 do 

Uchwały. 

2. Ogłoszenie podlega publikacji: 

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora, 

- na tablicy ogłoszeń powszechnie dostępnej w siedzibie Organizatora, 

- na stronie internetowej Organizatora: www.stalowowolski.pl 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

http://www.stalowowolski.pl/


 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 91/489/2016 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 maja 2016 r. 
 

 
 

OGŁOSZENIE 
o zmianie ogłoszenia 

  
opublikowanego w dniu 25.11.2015 r. 

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.) 
w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 25.11.2015 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) Pkt. II. otrzymuje brzmienie: 

 

II. Nazwa i adres właściwego organizatora: 
 

Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola 
 
2) Pkt. IV. otrzymuje brzmienie: 
 

IV. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych 
lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy: 

 
a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy autobusowy; 
b) określenie sieci komunikacyjnej: powiatowe przewozy pasażerskie o charakterze 

użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej 
organizowanej przez Powiat Stalowowolski określonej w „Planie zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu 
Niżańskiego”. 

 


