
Rzeszów, dnia  26.02.2016 r. 

 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym   niż 50 000 kilometrów rocznie. 

 

1. Podstawa prawna 

 

Art. 22, ust.1, pkt.2, w związku z Art. 23, i Art. 19, ust. 1, pkt. 3 ustawy  

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z 

późn. zmianami),  Art. 5 i Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.  dotyczące usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady 

(EWG) Nr 1191/69 I (EWG) Nr 1107/70 z dnia 23 października 2007 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 315, 

str. 1), oraz Uchwały Nr XIV/138/15 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 18.12.2015 r.  w sprawie 

przekazania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Związkowi Gmin 

Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie, Uchwały nr 9/2015 Zarządu Związku 

Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w 

sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja 

Samochodowa  w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Rzeszowskim w sprawie przekazania Związkowi Gmin Podkarpacka Komunikacja 

Samochodowa w Rzeszowie zadania własnego Powiatu Rzeszowskiego polegającego na 

organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych 

przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Rzeszowskiego, Uchwały Nr III/9/2015 

Zgromadzenia Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie z dnia 

21.12.2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Rzeszowskim w sprawie przekazania Związkowi Gmin Podkarpacka Komunikacja 

Samochodowa w Rzeszowie zadania własnego Powiatu Rzeszowskiego polegającego na 

organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych 

przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Rzeszowskiego. 

 



2. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego 

Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów  Aleja 

Wyzwolenia 6, Polska , e-mail. biuro@zgpks.rzeszow.pl, www.zgpks.rzeszow.pl, tel. 0048 17 

8603203 , fax. 0048 17 8603205, jako organizator publicznego transportu zbiorowego na mocy 

zawartego porozumienia z Powiatem Rzeszowskim  z dnia  28.12.2015  r. na obszarze  Powiatu 

Rzeszowskiego określonego w Planie Transportowym Powiatu Rzeszowskiego uchwalonego 

uchwałą Powiatu Rzeszowskiego  Nr XIV/137/15 z dnia 18.12.2015 r.  

 

3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia 

 

Bezpośrednie zawarcie umowy na okres od 1.09 do 31.12.2016 r. (4 miesiące) , na podstawie 

Art. 22, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1440 z poźn. zmianami) z podmiotem wewnętrznym tj. z  Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna, w rozumieniu rozporządzenia (WE) 

Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego 

usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do 

świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 

4. Rodzaj transportu oraz określenie sieci komunikacyjnej, na której wykonywane będą 

przewozy 

 

Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na linii 

komunikacyjnej  Rzeszów – Mogielnica p. Boguchwałę, na obszarze  Powiatu 

Rzeszowskiego, uwzględnionej w Planie Transportowym Powiatu Rzeszowskiego, dla których  

Powiat Rzeszowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. 

 

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy i rozpoczęcia realizacji umowy 

 

- Data zwarcia umowy: 31.08.2016 r. z terminem rozpoczęcia realizacji umowy:  01.09.2016r. 

 

mailto:biuro@zgpks.rzeszow.pl
http://www.zgpks.rzeszow.pl/


Informacje dodatkowe: 

 Ogłoszenie zamieszczone na postawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zmianami) 

zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji. 

 

 

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: 

- Biuletyn Informacji Publicznej 

- strona internetowa www.zgpks.rzeszow.pl 

- tablica informacyjna w siedzibie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w 

Rzeszowie 

 

 

 

http://www.zgpks.rzeszow.pl/

