Projekt

UCHWAŁA NR ....................
Rady Miasta Sandomierza
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Dwikozy części zadania publicznego
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt i art.. 74 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020.713 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit.
b) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020.1944 t.j.
z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyraża się wolę przejęcia przez Gminę Sandomierz od Gminy Dwikozy części
zadania publicznego dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego, celem zaspokajania potrzeb
mieszkańców Gminy Dwikozy, w zakresie komunikacji zbiorowej, polegającej na przewozie osób.
2. Przejęcie od Gminy Dwikozy części zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na
podstawie porozumienia międzygminnego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U z 2020.1944 t.j. z późn. zm.) zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 4, dotyczące komunikacji miejskiej
wykonywanej w granicach administracyjnych miasta i gminy zakładają możliwość wspólnej
realizacji publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartego porozumienia w tym
zakresie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
Wójt Gminy Dwikozy złożył propozycje w sprawie organizacji komunikacji miejskiej
na terenie Gminy Dwikozy. Wydłużenie istniejących linii komunikacyjnej stanowiłby dojazd dla
turystów do Rezerwatu Przyrody Gór Pieprzowych z tarasem widokowym na panoramę
Królewskiego Miasta Sandomierza.
Z uwagi na fakt, że autobusy komunikacji miejskiej linii nr 2 oraz nr 5 zawracają na pętli
autobusowej zlokalizowanej przy ul. Tulipanowej, jest możliwe wydłużenie istniejącej
komunikacji do Kamienia Łukawskiego.
Podjęcie na sesji Rady Miasta Sandomierza proponowanej uchwały jest warunkiem formalnym
do podpisania porozumienia międzygminnego pomiędzy Burmistrzem Miasta Sandomierza
a Wójtem Gminy Dwikozy. Koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej linii nr 2 oraz linii nr
5,poza granicami Gminy Sandomierz będzie finansowany w części przez Gminę Dwikozy.
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