
UCHWAŁA NR  XI / 307 / 15           

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 pa ździernika 2015 roku 

 

w sprawie: Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 5 

lit a oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjmuje „Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego” stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XI / 307 / 15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 pa ździernika 2015 roku 

 

Dnia 16 grudnia 2010 r. została uchwalona ustawa o publicznym transporcie 

zbiorowym, która w art. 9, ust. 1, pkt 5, lit a mówi, iż województwo, w przypadku 

planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej 

opracowuje Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, 

zwany dalej „planem transportowym”.  

Projekt planu transportowego opracowany przez marszałka województwa uwzględnia 

ogłoszony plan transportowy opracowany przez ministra właściwego do spraw 

transportu. Plan transportowy określa w szczególności: sieć komunikacyjną, na której 

jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, 

ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, przewidywane finansowanie usług 

przewozowych, preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, zasady 

organizacji rynku przewozów, pożądany standard usług przewozowych w 

przewozach o charakterze użyteczności publicznej, przewidywany sposób 

organizowania systemu informacji dla pasażera.  

Projekt Planu transportowego dla Województwa Wielkopolskiego został poddany 

konsultacjom społecznym, został zaopiniowany przez właściwe organy a także 

uzgodniony z marszałkami sąsiednich województw.  

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie uchwały uważa się za zasadne. 


