
UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 
RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2022 r.poz. 559 ze zm.), art. 65 ust. 2 i art. 72a ust. 1 w zw. z art. 72a ust. 2ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U.  z 2022 r. poz. 1526) oraz 
art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 1343) Rada Gminy Stoszowice uchwala, conastępuje: 

§ 1. Gmina Stoszowice wraz Powiatem Dzierżoniowskim oraz z Gminami: 

1) Gmina Bielawa, 

2) Gmina Dzierżoniów, 

3) Gmina Miejska Dzierżoniów, 

4) Gmina Pieszyce, 

5) Gmina Piława Górna, tworzą Związek Powiatowo-Gminny „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”. 

§ 2. Zadania Związku Powiatowo-Gminnego, o którym mowa w § 1, określi Statut. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Stoszowice 

 
 

Marcin Józefiak 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, przewozy o charakterze 
użytecznościpublicznej mogą być organizowane przez gminy oraz ich związki, powiaty oraz ich 
związki,związki powiatowo-gminne, związki metropolitalne, województwo oraz ministra 
właściwego do spraw transportu. Obecnie publiczny transport autobusowy na ziemi 
dzierżoniowskiej jest organizowany przezGminę Bielawa na mocy zawartych stosownych 
porozumień z innymi gminami i posiada statuskomunikacji miejskiej, wykluczonej z możliwości 
otrzymywania dopłat z budżetu państwa. 

Jak wykazała ekspertyza wykonana na zlecenie Gminy Bielawa, najbardziej 
optymalnymrozwiązaniem dla ziemi dzierżoniowskiej w zakresie organizacji publicznego 
transportuzbiorowego jest model, w którym komunikację zbiorową organizuje związek powiatowo-
gminny. 

Gmina Stoszowice wraz z Powiatem Dzierżoniowskim, Gminą Bielawa, Gminą Dzierżoniów, 
Gminą MiejskąDzierżoniów, Gminą Pieszyce oraz Gminą Piława Górna zamierzają 
utworzyćZwiązek Powiatowo-Gminny pod nazwą „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”, zadaniem 
któregobędzie organizacja publicznego transportu zbiorowego. Wykonywanie połączeń 
w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich pozwoli na objęcie ich dopłatami z budżetu 
państwa,zapewniając dalsze podnoszenie jakości usług przewozowych oraz rozwój sieci 
komunikacyjnej. 

Dlatego też konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Stoszowice 

 
 

Marcin Józefiak  
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