
UCHWAŁA Nr XXXIII/142/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu 

środkami publicznego transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 8) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu środkami 

publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Grudziądzkiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Przewodnicząca Rady 

                          /-/ Marzena Dembek 



Uzasadnienie 

1 stycznia 2022 r., Powiat Grudziądzki przejmuje rolę organizatora publicznego transportu 

zbiorowego. Tym samym obowiązek stworzenia nowych regulacji prawnych dotyczących organizacji 

i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego ciąży na organizatorze. 

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia przepisów 

porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu 

zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej reguluje : 

1) Postanowienia ogólne 

2) Obowiązki organizatora i operatora; 

3) Prawa i obowiązki pasażera; 

4) Zasady dotyczące przewozu i zwierząt domowych; 

5) Prawa i obowiązki prowadzącego pojazd; 

6) Odpowiedzialność Operatora; 

7) Informacja o komunikacji powiatowej; 

8) Zasady wnoszenia opłat za przejazd pojazdami lokalnego transportu zbiorowego; 

9) Postępowanie z rzeczami znalezionymi; 

10) Kontrola dokumentów przewozu; 

11) Skargi, wnioski, odwołania i reklamacje; 

12) Postanowienia końcowe. 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie określenia przepisów porządkowych 

obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego, został 

przygotowany na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 8), który stanowi : 

W odniesieniu do powiatowego regularnego przewozu osób przepisy porządkowe określa rada 

powiatu, a w odniesieniu do wojewódzkiego regularnego przewozu osób - sejmik województwa. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Przewodnicząca Rady 

                          /-/ Marzena Dembek 


