
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek 
Transportu Publicznego” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 65 ust. 1 i 2 w zw. z art. 72a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę utworzenia przez Miasto Kalisz wraz z Powiatem Kaliskim oraz Gminami powiatu 
kaliskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego” . 

§ 2. Celem Związku Powiatowo-Gminnego będzie wykonywanie zadań publicznych obejmujących ogół spraw 
dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na wspólnej organizacji publicznego transportu 
zbiorowego na liniach komunikacyjnych w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin 
i powiatów tworzących związek powiatowo-gminny oraz pełnienie roli organizatora publicznego transportu 
zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

§ 3. Zadania Związku Powiatowo-Gminnego, o którym mowa w §1, w tym szczegółową jego organizację 
i funkcjonowanie, określi Statut Związku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Celem utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Komunalny Związek Transportu 
Publicznego” jest wspólna organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin i powiatów 
tworzących związek powiatowo-gminny. Podejmowane w ramach związku działania będą obejmowały zarówno 
planowanie rozwoju transportu, jak i zarządzanie istniejącymi liniami komunikacyjnymi poprzez uzupełnienie 
kaliskiej komunikacji miejskiej i stworzenie dodatkowej równolegle działającej komunikacji o charakterze 
komunikacji podmiejskiej. Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w skład związku mają wejść: Powiat 
Kaliski, okoliczne Gminy oraz Miasto Kalisz. Możliwość utworzenia przedmiotowego związku reguluje 
art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dn. 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1343), zgodnie z którym organizatorem publicznego transportu zbiorowego przy uwzględnieniu 
właściwego obszaru działania może być związek powiatowo-gminny. 

Miasto Kalisz przekaże część kompetencji związkowi komunalnemu związanych z organizacją przewozów 
pasażerskich, zachowując jednocześnie prawo organizacji linii autobusowych komunikacji miejskiej na swoim 
terenie. 

Działalność Związku Powiatowo-Gminnego wpłynie korzystnie na rozwój publicznego transportu 
zbiorowego, zwiększając płynność komunikacyjną między lokalnymi miastami. Stworzenie spójnego systemu 
komunikacji wpłynie na poprawę komfortu życia lokalnej społeczności, umożliwiając szybsze przemieszczanie 
się między pobliskimi ośrodkami. Polepszenie standardów łączności przyczyni się do intensyfikacji 
komunikacji, przyczyniając się do rozwijania przyjaznych relacji wśród lokalnej społeczności. 

W dobie pogarszającej się jakości powietrza niezbędnym jest podejmowanie czynności, które ograniczą ruch 
samochodowy oraz obniżą emisję gazów cieplarnianych. Nie ulega wątpliwości, że utworzenie Związku 
Powiatowo-Gminnego, dzięki usprawnieniu łączności między Miastem Kaliszem a pobliskimi gminami, stanie 
się czynnikiem popularyzującym transport publiczny, który w obliczu wysokich kosztów oleju napędowego 
i benzyny może stać się alternatywą transportu. 

Perspektywa utworzenia przedmiotowego związku wiąże się również z potencjalnymi korzyściami natury 
finansowej. W ramach Związku Powiatowo-Gminnego podmioty zainteresowane mogą składać do Wojewody 
Wielkopolskiego wnioski o dopłatę do organizowanej przez związek komunikacji autobusowej, a uzyskane 
środki pozwolą na  poszerzenie obecnie funkcjonującej liczby połączeń autobusowych. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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