
 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 492 

Rady Miasta Konina  

z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin – miasto na prawach powiatu, 

Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego. 
 

 

 

Na mocy postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, ze zm.) zorganizowanie regularnego przewozu osób 

leży w gestii organizatora publicznego transportu zbiorowego, czyli jednostki samorządu 

terytorialnego lub ministra właściwego do spraw transportu. 

Zgodnie z § 3 pkt 1 porozumienia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia 

Organizatorowi zadania organizowania, zarządzania i planowania rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na 

obszarze Powiatów Powierzających, Miasto Konin zostało zobligowane do opracowania 

„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: 

Miasta Konin – miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego. 

Podstawowym celem opracowania wyżej wymienionego planu jest poprawa jakości systemu 

transportowego i jego postęp zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jakość 

działającego sytemu transportowego będzie decydującym czynnikiem, warunkującym jakość 

życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy obszaru objętego planem transportowym. 

Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju będzie zapewniało równowagę między aspektami 

społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi oraz ochrony środowiska. Opracowany Plan 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta 

Konin – miasta na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego spełnia wymogi 

art. 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym, informację o opracowanym projekcie planu transportowego ogłoszono w dniu 

21.02.2017 r. w miejscowej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń, określając miejsce wyłożenia projektu planu oraz 

zasady składania opinii dotyczących tego projektu. Termin składania opinii wyznaczono do 

dnia 14.03.2017 r. Na podstawie uwag zawartych w przekazywanych formularzach, dokonano 

stosownych zmian i poprawek w treści projektu Planu transportowego. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym, Prezydent Miasta przedstawia radzie miasta do uchwalenia uzgodniony projekt 

planu transportowego.   

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

     

     Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

                   /-/  Wiesław Steinke  

 
 


