
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przyjęcia aktualizacji  

„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego” 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, 

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 Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się aktualizację „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Opolskiego”, w ten sposób, że w załączniku do uchwały nr XXXV/255/2014 Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Powiatu Opolskiego” po przeprowadzeniu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 1159) zmienia 

się zapisy zawarte w części tekstowej planu transportowego oraz części graficznej planu. Do sieci połączeń 

ujętych na str. 52 w tabeli 8.1.1. Sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie przewozów  

o charakterze użyteczności publicznej dodaje się wiersz o następującym brzmieniu: 

Oznaczenie linii 

komunikacyjnej 
Relacja Uwagi 

13 Dąbrowa – Prądy organizacja przez Powiat Opolski 

Natomiast na str. 90 część graficzną planu pn. Sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej zastępuje się załącznikiem graficznym „Sieć komunikacyjna, 

na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej”, stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu. 

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

Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Powiatu Opolskiego 

 

Stefan Warzecha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 18 kwietnia 2016 r.
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