
 

Uchwała Nr XXXIII/220/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 10 czerwca 2020 roku 
 

 

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVIII/188/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia                 

26 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia cen za usługi transportu komunalnego                     

na obszarze Gminy Kosakowo 

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. 2020, poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 

komunalnej (t.j. Dz. U. 2019, poz. 712 z późn. zm.), art 50a ust 1 w związku z art 7 ust 1 pkt 

1b i w związku z art 7 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 

transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2475 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 1 

Porozumienia z Miastem Gdynia o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego na obszarze gminy Kosakowo 

 

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/188/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 2020 

roku. 

 

§ 2 

 

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

Województwa Pomorskiego.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

Rada Gminy Kosakowo podjęła w dniu 26 marca 2020 roku uchwałę nr XXVIII/188/2020                  

w sprawie przyjęcia cen za usługi transportu komunalnego na obszarze Gminy Kosakowo.  

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym (art. 7 ust. 1 pkt 1b) organizatorem 

publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg 

przewozów, jest gmina, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego na mocy porozumienia między gminami - na linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły 

porozumienie. Porozumieniem z dnia 29 lutego 2004r. zawartym pomiędzy Prezydentem 

Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Kosakowo zadania w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego na obszarze Gminy Kosakowo powierzono Gminie Miasta Gdyni.  

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o publicznym transporcie drogowym stanowiącym, że 

organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na ustalaniu opłat 

za przewóz oraz innych opłat za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego należy wyłącznie do zadań organizatora i jest jednym z zadań 

składających się na organizowanie transportu zbiorowego.  

 
 


