
UCHWAŁA Nr XL/42/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 10 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 

o charakterze użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 15 ust. 1 pkt.10 i art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1343)  

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/141/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie 

ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej 

(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2021 r., poz. 6894) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1:  

a) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem; 

b) po pkt 13 dodaje się pkt 14, 15,16, 17 i 18 w brzmieniu: 

„14) 5,00 zł za bilet jednorazowy na linii oznaczonej symbolem „P16”; 

  15) 390 zł za bilet miesięczny na linii oznaczonej symbolem „P16”; 

  16) 5,00 zł za bilet jednorazowy na linii oznaczonej symbolem „P17;” 

  17) 2,00 zł za bilet jednorazowy na obszarze gminy Świecie n/Osą; 

  18) 150,00 zł za bilet miesięczny na linii oznaczonej symbolem „P17”.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

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

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

1 września 2022 r. zostaną uruchomione nowe linie komunikacji powiatowej oznaczone symbolem „P16” 

na trasie Grudziądz, Paderewskiego/Szkoła – Świerkocin II – Grudziądz, Dębowa/pętla – Grudziądz, 

Dębowa/dworzec – Świerkocin I – Lisie Kąty – Lisie Kąty/Aeroklub – Mokre/Szkoła (ul. Targowa) oraz „P17” 

na trasie Grudziądz/Intermarche – Marusza – Pokrzywno – Okonin – Mełno – Gruta – Mełno – 

Boguszewo/szkoła – Linowo – Rychnowo – Świecie nad Osą, w związku z tym istnieje konieczność ustalenia 

cen za bilet jednorazowy oraz miesięczny na usługi w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze 

użyteczności publicznej na wymienionej linii powiatowej.  

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


