
UCHWAŁA NR 326/XLIX/22  
RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Otwockie przewozy Gminno-
Powiatowe" 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f oraz art. 72a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 i 2445), Rada Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Powiat Otwocki wraz z Gminami: 

1) Karczew, 

2) Osieck, 

3) Sobienie Jeziory, 

4) Wiązowna, 

– tworzą Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe". 

§ 2. Celem Związku Powiatowo-Gminnego, o którym mowa w § 1 uchwały, jest wykonywanie 
zadań publicznych obejmujących ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego oraz pełnienie roli 
organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym. 

§ 3. Zadania Związku powiatowo-gminnego, o którym mowa w § 1, w tym szczegółową jego organizację 
oraz funkcjonowanie, określi Statut Związku. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Olszewska 

 



 
Uzasadnienie 

Celem utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe, jest 
wspólna organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin i powiatów tworzących związek 
powiatowo-gminny. Podejmowane w ramach związku działania będą obejmowały zarówno planowanie 
rozwoju transportu, jak i zarządzanie istniejącymi liniami komunikacyjnymi. Zgodnie z przedłożonym 
projektem uchwały w skład związku mają wejść następujące jednostki administracyjne: Powiat Otwocki wraz 
z gminami: Karczew, Osieck, Sobienie Jeziory, Wiązowna. Możliwość utworzenia przedmiotowego związku 
reguluje art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1371 i 2445), zgodnie z którym organizatorem publicznego transportu zbiorowego przy uwzględnieniu 
właściwego obszaru działania może być związek powiatowo gminny. 

Utworzenie związku powiatowo-gminnego jest szansą na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów z jakimi 
borykają się samorządy przy organizacji publicznego transportu zbiorowego. Przyczyni się do ujednolicenia 
linii komunikacyjnych, zarówno w zakresie godzin funkcjonowania autobusów, rozkładów jazdy, jak i opłat za 
bilety, umożliwi lepszą korelację realizowanych połączeń. Działalność związku Powiatowo-Gminnego wpłynie 
korzystnie na rozwój publicznego transportu zbiorowego, pozwoli na zwiększenie płynności komunikacyjnej 
i zniwelowanie dysproporcji między potrzebami komunikacyjnymi na obszarze powiatu i gmin tworzących 
związek co znacząco poprawi komfort życia lokalnej społeczności. 

Perspektywa utworzenia przedmiotowego związku wiąże się również z potencjalnymi korzyściami natury 
finansowej. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej związek powiatowo-gminny może składać do Wojewody 
Mazowieckiego wnioski o dofinansowanie przewozów autobusowych. Dzięki uzyskanym dopłatom oraz dzięki 
wspólnej partycypacji w kosztach realizacji połączeń komunikacyjnych możliwe będzie utrzymanie aktualnych 
linii komunikacyjnych, jak również realizacja nowych tras. 
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