
Uchwała Nr XXIII/140/20 
Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 28 maja 2020 roku 
 

w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gozdowo 
 
 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.                       
o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) Rada Gminy 
Gozdowo uchwala, co następuje: 
 
 

§1. 
Gmina jako organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizuje gminne przewozy 
pasażerskie, podejmując odpowiednie działania związane z organizacją tych przewozów. 
 

§2. 

1. Określa się sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej na terenie gminy Gozdowo w gminnych przewozach pasażerskich. 

2. Sieć będzie składać się z linii komunikacyjnej: 
linia nr 1 Rempin – Gozdowo – Proboszczewice Stare 
 

§3. 
Upoważnia się Wójta Gminy Gozdowo do wykonania uchwały w zakresie zorganizowania publicznego 
transportu zbiorowego na terenie Gminy Gozdowo. 

 
§4. 

Środki przeznaczone na finansowanie zadania wymienionego w §1 pochodzić będą z budżetu Gminy 
Gozdowo. 

§5. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 
 

§6. 

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

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

   /-/  Dariusz Śmigielski  
 

 

 

 



Uzasadnienie 
 do uchwały Nr XXIII/140/20 

Rady Gminy Gozdowo 
z dnia 28 maja 2020 roku 

 

w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gozdowo 

 

Zapewnienie mieszkańcom sprawnej komunikacji lokalnej stanowi jedno z kluczowych zadań własnych 
samorządu terytorialnego zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym. 

Obecnie funkcjonujący transport świadczony przez Komunikację Miejska w Płocku na terenie gminy 
Gozdowo jest rozwiązaniem nieekonomicznym. Mieszkańcy gminy apelują o zapewnienie transportu 
do najbliższych miast. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznych gmina Gozdowo planuje 
organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gozdowo. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

   /-/  Dariusz Śmigielski  
 


