
UCHWAŁA NR XVI/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu komunikacji 
o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art.74 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art.4 ust.1 pkt 3 ustawy z 16 grudnia 
2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018r. poz. 2016 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Udanin porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania 
Gminie Udanin zadania publicznego w zakresie komunikacji o charakterze użyteczności publicznej poza granicami 
gminy Udanin, na trasie od miejscowości Udanin przez miejscowości Piekary, Konary, Różana, Drogomiłowice, 
Łagiewniki Średzkie, Pichorowice, Pielaszkowice, Gościsław do miejscowości  Żarów.

§ 2. Zadania z zakresu komunikacji publicznej będą wykonywane przez Gminę Udanin na zasadach 
określonych w porozumieniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Wójt Gminy Udanin zwrócił się do Burmistrza Miasta Żarów z prośbą o zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego zadania z zakresu komunikacji publicznej. W związku z zapisami
art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, aby komunikacja zbiorowa
mogła być realizowana w granicach miast i gmin sąsiadujących, niezbędne jest zawarcie porozumienia lub
utworzenie związku międzygminnego w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotem
porozumienia jest powierzenie Gminie Udanin uprawnień wynikających z przywołanej wyżej ustawy dla
gminnych przewozów pasażerskich o użyteczności publicznej na trasie określonej w §1 uchwały, w tym do
wydawania dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów.

W związku z możliwością zapewnienia mieszkańcom Żarowa i Gminy Udanin połączeń komunikacyjnych
uwzględniających ich potrzeby przewozowe na ww. trasie zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła

Anita Juralewicz

Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych
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