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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 22 marca 2018 r. 

o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 

 

(druk nr 768 ) 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317) 

 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   decyzja o przyznaniu otwartego dostępu - uprawnienie przewoźnika do wykonywania 

regularnego przewozu osób w ramach otwartego dostępu w transporcie kolejowym, 

określonego w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1727, z późn. zm.); 

2)   dworzec - miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w 

szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt 

informacji dla podróżnych; 

3)   gminne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin 

sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek 

międzygminny; inne niż przewozy powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne, 

wojewódzkie i międzywojewódzkie; 

4)    komunikacja miejska - gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach 

administracyjnych miasta albo: 

a)  miasta i gminy, 

b)  miast, albo 

c)  miast i gmin sąsiadujących 

- jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w 

celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne 

przewozy pasażerskie; 
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5)   linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na: 

a)  sieci dróg publicznych albo 

b)  liniach kolejowych, innych szynowych, linowych, linowo-terenowych, albo 

c)  akwenach morskich lub wodach śródlądowych 

- wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów na liniach 

komunikacyjnych, po których odbywa się publiczny transport zbiorowy; 

5a)  metropolitalne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach związku metropolitalnego; inne niż 

gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie; 

6)   międzynarodowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej, z wyłączeniem przewozów realizowanych w strefie transgranicznej; 

7)   międzywojewódzkie przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy województwa; inne niż 

przewozy gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne i wojewódzkie; 

8)   operator publicznego transportu zbiorowego - samorządowy zakład budżetowy oraz 

przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego 

umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii 

komunikacyjnej określonej w umowie; 

9)   organizator publicznego transportu zbiorowego - właściwa jednostka samorządu 

terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający 

funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator 

publicznego transportu zbiorowego jest "właściwym organem", o którym mowa w 

przepisach rozporządzenia (WE) nr 1370/2007; 

9a)  
(2)

 autobus zeroemisyjny - autobus zeroemisyjny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 

317); 

10)  powiatowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i 

niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych 

powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły 
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związek powiatów; inne niż przewozy gminne, powiatowo-gminne, metropolitalne, 

wojewódzkie i międzywojewódzkie; 

10a)  powiatowo-gminne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych gmin i powiatów, 

które utworzyły związek powiatowo-gminny; inne niż przewozy gminne, powiatowe, 

metropolitalne, wojewódzkie i międzywojewódzkie; 

11)  przewoźnik - przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w 

transporcie kolejowym - na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu; 

12)  przewóz o charakterze użyteczności publicznej - powszechnie dostępna usługa w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora 

publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania 

potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze; 

13)  przystanek komunikacyjny - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania 

pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje 

dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w 

transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926); 

14)  publiczny transport zbiorowy - powszechnie dostępny regularny przewóz osób 

wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, 

liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej; 

15)  rekompensata - środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane operatorowi 

publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego; 

16)  sieć komunikacyjna - układ linii komunikacyjnych obejmujących obszar działania 

organizatora publicznego transportu zbiorowego lub część tego obszaru; 

17)  strefa transgraniczna - obszar co najmniej jednej gminy, powiatu lub co najmniej 

jednego województwa, na którym operator publicznego transportu zbiorowego 

świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, położony 

bezpośrednio przy granicy Rzeczypospolitej Polskiej i obszar odpowiedniej jednostki 

administracyjnej położonej poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium 

sąsiedniego państwa; 
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18)  transport drogowy - transport w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym; 

19)  
(3)

 transport inny szynowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po 

szynach lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub metrem, lub przewóz osób 

środkiem transportu poruszającym się po jednej szynie lub na poduszkach 

powietrznych lub magnetycznych, inny niż transport kolejowy i transport linowo-

terenowy; 

[20)  transport kolejowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po torach 

kolejowych;] 

<20) transport kolejowy – przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po 

torach kolejowych, z wyłączeniem środków, które służą do przewozu osób 

w transporcie innym szynowym;> 

21)  transport linowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się za pomocą 

napowietrznej liny ciągnącej; 

22)  
(4)

 transport linowo-terenowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się 

po szynach lub po jednej szynie za pomocą liny napędowej; 

23)  transport morski - przewóz osób środkiem transportu morskiego po morskich wodach 

wewnętrznych lub po morzu terytorialnym; 

24)  umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - umowa 

między organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego 

transportu zbiorowego, która przyznaje temu operatorowi prawo i zobowiązuje go do 

wykonywania określonych usług związanych z wykonywaniem przewozu o 

charakterze użyteczności publicznej; 

25)  wojewódzkie przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch 

powiatów i niewykraczający poza granice jednego województwa, a w przypadku linii 

komunikacyjnych w transporcie kolejowym także przewóz do najbliższej stacji w 

województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży 

lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny; inne niż przewozy 

gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne i międzywojewódzkie; 

26)  zintegrowany system taryfowo-biletowy - rozwiązanie polegające na umożliwieniu 

wykorzystywania przez pasażera biletu, uprawniającego do korzystania z różnych 
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środków transportu na obszarze właściwości organizatora publicznego transportu 

zbiorowego; 

27)  zintegrowany węzeł przesiadkowy - miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka 

transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w 

szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży 

biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem 

jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną; 

28)  zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego - proces rozwoju 

transportu uwzględniający oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia 

powszechnej dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego, zmierzający do 

wykorzystywania różnych środków transportu, a także promujący przyjazne dla 

środowiska i wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne środki transportu; 

29)  żegluga śródlądowa - przewóz osób środkiem transportu wodnego śródlądowego po 

wodach śródlądowych. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   jednostce samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć również związek 

międzygminny, związek powiatów, związek powiatowo-gminny lub związek 

metropolitalny; 

2)   rozkładzie jazdy - należy przez to rozumieć również rozkład rejsu w transporcie 

morskim oraz w żegludze śródlądowej; 

3)   przystanku komunikacyjnym - należy przez to rozumieć również port lub przystań 

usytuowane na wodach morskich lub wodach śródlądowych; 

4)   umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - należy 

przez to rozumieć również akt wewnętrzny określający warunki wykonywania usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego przez samorządowy zakład budżetowy. 

 

Art. 20. 

Operatorowi nie przyznaje się prawa wyłącznego, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 

1370/2007. 

<Art. 20a. 

Organizator, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6, może zawrzeć z tym samym 

operatorem jedną umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
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zbiorowego w transporcie kolejowym obejmującą międzywojewódzkie przewozy 

pasażerskie i międzynarodowe przewozy pasażerskie.> 

 

Art. 22. 

1. Organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy: 

1)   średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 000 000 euro lub 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczy świadczenia 

tych usług w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów rocznie albo 

2)   świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być 

wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 

1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego albo 

[3)   świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być 

wykonywane w transporcie kolejowym albo] 

<3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być 

wykonywane w transporcie kolejowym, przy zastosowaniu jednego z trybów, o 

których mowa w art. 5 ust. 2, 3a i 4–6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, 

z zastrzeżeniem art. 22a, albo> 

4)   wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn 

zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów 

określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu 

zbiorowego, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2. 

[2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego nie 

więcej niż 23 środki transportu, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać 

podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy nie wyższej niż 2 000 000 

euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wymiarze 

mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.] 

<2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego przedsiębiorcy eksploatującego 

nie więcej niż 23 środki transportu, którymi będzie wykonywany publiczny transport 
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zbiorowy w transporcie drogowym, progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą 

zostać podwyższone do średniej wartości rocznej przedmiotu umowy mniejszej niż 

2 000 000 euro lub świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

w wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.> 

3. Do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej 

na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 24-29. 

4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, zawartej w trybie, o którym mowa w ust. 1, ma być świadczenie 

usług przewozowych w komunikacji miejskiej, umowa powinna przyjąć formę koncesji 

na usługi. Przepisu nie stosuje się w przypadku bezpośredniego zawarcia umowy z 

podmiotem wewnętrznym, w którym jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie 

lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów lub akcji 

tego podmiotu wewnętrznego. 

5. W przypadku podmiotu wewnętrznego, w którym jednostka samorządu terytorialnego 

samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego nie posiada 100% 

udziałów lub akcji tego podmiotu wewnętrznego, umowa o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego zawarta w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna 

przyjąć formę koncesji na usługi. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) 

nr 1370/2007. 

[7. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinna odpowiadać warunkom określonym w 

art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.] 

8. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może być zawarta na okres 12 miesięcy i w 

uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu, z tym że łączny okres 

obowiązywania przedłużonej umowy nie może przekroczyć 2 lat. 

9. Do bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 

35, oraz 

2) ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi. 
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<Art. 22a. 

Przepisów art. 5 ust. 2, 4, 4a i 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 nie stosuje się do 

umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 

kolejowym obejmujących wojewódzkie przewozy pasażerskie.  

 

Art. 22b. 

W przypadku dokonywania wyboru operatora mającego świadczyć usługi w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w trybach, o których 

mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, organizator może podjąć negocjacje z podmiotem, który 

jako jedyny wyraził zainteresowanie udziałem w postępowaniu, pod warunkiem 

spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 3b rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.> 

 

Art. 23. 

1. Organizator publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, lub bezpośredniego 

zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3, w terminie nie krótszym niż: 

1)   jeden rok; 

2)   sześć miesięcy - w przypadku gdy umowa o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego ma dotyczyć świadczenia tych usług w wymiarze 

mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie. 

2. Organizator zamieszcza ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

3. Niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, organizator 

zamieszcza także odpowiednie ogłoszenie w miejscu powszechnie dostępnym w swojej 

siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. 

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   nazwę i adres właściwego organizatora; 

2)   określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia; 

3)   określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub 

sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy; 

4)   przewidywaną datę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o 

którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, lub bezpośredniego zawarcia umowy, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 [.] <;> 
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<5) przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego.> 

5. [W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, organizator 

niezwłocznie zamieszcza ogłoszenie o tej zmianie]. <W przypadku zmiany informacji, o 

których mowa w ust. 4 pkt 1–3 i 5, organizator niezwłocznie zamieszcza ogłoszenie o 

tej zmianie.> Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

[6. Zmiana informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, nie może nastąpić później niż do 

upływu połowy okresów określonych w ust. 1.] 

<6. Zmiana informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3 i 5, nie może nastąpić później 

niż do połowy okresów określonych w ust. 1.> 

 

Art. 25. 

1. Organizator, po wybraniu najkorzystniejszej oferty na podstawie warunków i kryteriów 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, zawiera z przedsiębiorcą umowę o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż: 

1)   10 lat - w transporcie drogowym; 

[2)   15 lat - w transporcie kolejowym, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 7;] 

<2) 15 lat – w transporcie kolejowym, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3a i 4a–5 oraz art. 8 ust. 2 i 2a rozporządzenia (WE) nr 1370/2007;> 

3)   15 lat - w transporcie innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w 

żegludze śródlądowej. 

3. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności: 

1)   opis usług wynikających z zamówienia; 

2)   linię komunikacyjną, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjną, których dotyczy 

umowa; 

3)   czas trwania umowy; 

4)   warunki dotyczące norm jakości oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

5)   wymagania w stosunku do środków transportu, w tym dotyczące wprowadzania 

nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także ich dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej; 
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6)   warunki zmiany opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 

15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, za usługę świadczoną w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, jeżeli stroną umowy, której przysługują wpływy z 

tych opłat, jest operator; 

7)   warunki, na jakich jest dopuszczalne podwykonawstwo w realizacji usług 

świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

8)   sposób rozpatrywania przez operatora skarg i reklamacji składanych przez pasażerów 

oraz przyznawania ewentualnych odszkodowań wynikających z realizacji usług 

świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

9)   częstotliwość składania sprawozdań z realizacji usług świadczonych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, w tym informacji dotyczących liczby pasażerów 

na danej linii komunikacyjnej; 

10)  zasady rozliczeń, w szczególności zasady podziału kosztów za realizację usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem stosowania przez 

operatora ulg ustawowych oraz ulg ustanowionych na obszarze właściwości danego 

organizatora; 

11)  zasady rozliczeń za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w 

przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie tych usług z 

przyczyn niezależnych od operatora; 

12)  stronę umowy, której przysługują wpływy z opłat, o których mowa w pkt 6; 

13)  stronę umowy, która jest zobowiązana do wykonania obowiązku, o którym mowa w 

art. 46 ust. 1 pkt 3, 6 oraz 9; 

14)  sposób dystrybucji biletów; 

15)  sposób, w jaki jest obliczana rekompensata; 

16)  stronę umowy, która obowiązana jest uzgodnić zasady korzystania z przystanków 

komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi; 

17)  warunki korzystania ze środków transportu organizatora, jeżeli są udostępnione 

operatorowi; 

18)  warunki wykorzystywania środków transportu w zależności od natężenia ruchu 

pasażerów; 

19)  warunki zakupu przez operatora środków transportu drogowego niezbędnych do 

realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 
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20)  zasady współpracy przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy 

funkcjonowania przewozów; 

21)  w transporcie kolejowym - zakres korzystania z infrastruktury, w szczególności 

zakres przepustowości trasy oraz standard jakości dostępu będące przedmiotem 

umowy; 

22)  kary umowne; 

23)  warunki zmiany oraz rozwiązania umowy [.] <;> 

<24) informacje, o których mowa w art. 4 ust. 8 zdanie trzecie rozporządzenia (WE) 

nr 1370/2007, które operator jest obowiązany przekazywać organizatorowi w 

celu udzielenia zamówienia w trybach, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.> 

4. Sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 15, powinien odpowiadać wymaganiom określonym 

w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. 

5. Do uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 16, przepisy art. 32 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 49. 

1. Organizator, o którym mowa odpowiednio w [art. 7 ust. 1 pkt 1-4] <art. 7 ust. 1 pkt 1–5>, 

w zakresie swojej właściwości, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, 

właściwemu marszałkowi województwa informacje dotyczące publicznego transportu 

zbiorowego, w szczególności: 

1)   liczbę linii komunikacyjnych, na których jest wykonywany publiczny transport 

zbiorowy przez operatora wybranego w jednym z trybów, o których mowa w art. 19 

ust. 1, operatora będącego samorządowym zakładem budżetowym oraz przewoźnika; 

2)   liczbę operatorów wykonujących publiczny transport zbiorowy, wybranych w jednym 

z trybów, o których mowa w art. 19 ust. 1; 

3)   liczbę przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy [.] <;> 

<4) łączną liczbę przewiezionych pasażerów w publicznym transporcie zbiorowym 

oraz łączny przebieg na wszystkich liniach komunikacyjnych; 

5) liczbę dworców i przystanków na liniach komunikacyjnych, na których jest 

wykonywany publiczny transport zbiorowy; 

6) czas trwania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego;  

7) kwoty rekompensat, które otrzymali operatorzy.> 
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[2. Marszałek województwa, na podstawie otrzymanych informacji, przygotowuje zbiorczą 

informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na całym obszarze objętym 

swoją właściwością.] 

<2. Marszałek województwa, na podstawie otrzymanych informacji, przygotowuje 

zbiorczą informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na całym 

obszarze objętym swoją właściwością, z podziałem na transport autobusowy i 

kolejowy.> 

3. W terminie do dnia 31 marca każdego roku, marszałek województwa przekazuje zbiorczą 

informację ministrowi właściwemu do spraw transportu. 

<3a. Minister właściwy do spraw transportu udostępnia zbiorcze informacje otrzymane 

od marszałków województw w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej obsługującego go urzędu.> 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane na formularzu zgodnym ze 

wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw transportu. 

[5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w 

drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania informacji, o których mowa w 

ust. 1 i 2, uwzględniając zakres niezbędnych danych ujętych w informacjach dotyczących 

publicznego transportu zbiorowego.] 

<5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji dotyczących 

publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wzory 

formularzy do przekazywania tych informacji, uwzględniając konieczność 

zapewnienia monitorowania i oceny funkcjonowania jakości i finansowania 

publicznego transportu zbiorowego.> 

 


