
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XVIII/117/16 

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 (t. j. 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 (t. j. 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. 

   

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Rady Powiatu Opolskiego, w sprawie przyjęcia aktualizacji 

„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Powiatu Opolskiego” 

 

Obowiązek opracowania i aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego (zwanego dalej „planem transportowym”) nakłada na jednostki samorządu 

terytorialnego ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 

2015 r. poz. 1440 z późn. zm.).  

Celem aktualizacji planu transportowego jest wytyczenie linii o charakterze użyteczności 

publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich jak również zabezpieczenie możliwości 

otrzymania dopłat do ulgowych biletów po 1 stycznia 2017 r. na wyznaczonej linii. 

Przedstawiony projekt aktualizacji planu transportowego, spełnia wymogi ustawy o 

publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego (Dz. U. z 2011 r.,  Nr 117 poz. 684). 

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 10, w powiązaniu z art. 14 ustawy, projekt 

aktualizacji planu transportowego został poddany konsultacjom społecznym, co poprzedziła 

informacja w przedmiotowej sprawie przekazana zainteresowanym w formie obwieszczenia Starosty 

Opolskiego z dnia 9 marca 2016 r. Wskazane obwieszczenie, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu 

Opolskiego Nr 579/16 z dnia 8 marca 2016 r., zostało podane do publicznej wiadomości przez 

umieszczenie: 

 na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, pod adresem: http://www.powiatopolski.pl w zakładce 

Ogłoszenia i komunikaty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opolskiego pod 

adresem: http://bip.powiatopolski.pl, 

 na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29, w 

godzinach pracy urzędu.   

Wyłożenie projektu aktualizacji miało miejsce w dniach od 9 marca 2016 r.                              

do 29 marca 2016 r., a z przeprowadzonych konsultacji sporządzono raport podsumowujący. Raport 

zostanie opublikowany na stronie internetowej Powiatu Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Opolskiego, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konsultacji.  

W ramach konsultacji społecznych, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o  publicznym     

transporcie zbiorowym,  Starosta  Opolski pismem z dnia 10 marca 2016 r. wystąpił do Starosty 

Brzeskiego o uzgodnienie opracowanego projektu aktualizacji planu transportowego, w zakresie linii 

komunikacyjnych przebiegających na obszarze powiatu brzeskiego. Mimo, iż to Starosta Brzeski 

pismem z dnia 22 lutego 2016 r. wniósł o zawarcie porozumienia w zakresie realizacji publicznego 

transportu zbiorowego na przedmiotowych liniach komunikacyjnych, nie uzyskano wymaganego 

uzgodnienia. Jednocześnie swoje uwagi, dotyczące włączenia do sieci komunikacyjnej niżej 

wymienionych linii przekazała Gmina Popielów: 

1) Opole – Kaniów,  

2) Opole – Popielowska Kolonia,  

3) Opole – Stobrawa,  

4) Opole – Kurznie, 

5) Opole – Brzeg. 

Wskazane linie nie mogą zostać uwzględnione w projekcie planu transportowego. 

Zorganizowanie pierwszych czterech połączeń wiąże się bowiem z zawarciem porozumienia między 

Powiatem Opolskim a miastem Opole, które nie wyraziło woli współpracy w tym zakresie. Natomiast 

zaproponowana linia komunikacyjna relacji Opole – Brzeg to linia w wojewódzkich przewozach 

pasażerskich, gdzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Marszałek Województwa 

Opolskiego.  

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, plan transportowy jest 

aktem prawa miejscowego, co skutkuje obowiązkiem publikacji w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. 

http://www.powiatopolski.pl/
http://bip.powiatopolski.pl/

