
Uchwała Nr XV/238/2019 
Rady Miasta Kalisza 

                                        z dnia 24 października 2019 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Miasto Kalisz umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  

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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 
pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2016 ze zm.), uchwala się, co następuje:  

§1 

Wyraża się zgodę na przedłużenie przez Miasto Kalisz umowy NR UA/6/WKE/2010 zawartej 
w dniu 8 listopada 2010 roku z Kaliskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o. w sprawie świadczenia 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na kolejne 5 lat, tj. do dnia 8 listopada 2025 r. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

          /…/ 
          Tadeusz Skarżyński 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XV/238/2019  

Rady Miasta Kalisza 
z dnia 24 października 2019 r. 

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Miasto Kalisz umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.  

 
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w dniu 09.10.2019 r. przedłożyła Prezydentowi 

Miasta Kalisza wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania umowy NR UA/6/WKE/2010 
zawartej w dniu 8 listopada 2010 roku o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego o 5 lat tj. do dnia 08.11.2025 r. 

Zawarcie umowy NR UA/6/WKE/2010 zostało poprzedzone Uchwałą nr LVI/757/2010 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.10.2010 r. w sprawie powierzenia spółce Kaliskie Linie 
Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. Ze względu na status, zarówno pod względem właścicielskim (Spółka 
w 100% komunalna), jak i ze względu na profil wykonywanej działalności, w roku 2010 
powierzono Spółce wykonywanie zadania w ww. zakresie. Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) 
Nr 1370/2017 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie usług publicznych 
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, powierzenie nastąpiło w sposób 
bezpośredni jako z podmiotem wewnętrznym.  

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Rozporządzenia maksymalny okres obowiązywania umowy 
o świadczenie usług publicznych jest ograniczony i nie może przekraczać 10 lat – w odniesieniu 
do usług autokarowych i autobusowych oraz 15 lat – w odniesieniu do usług kolejowego transportu 
pasażerskiego i innych środków transportu szynowego. Art. 4 ust. 4 ww. Rozporządzenia 

dopuszcza przedłużenie okresu obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych o połowę, 
przy uwzględnieniu warunków amortyzacji środków trwałych. Umowa może zostać przedłużona 
jeżeli podmiot świadczący usługi publiczne zapewnia środki trwałe, które mają istotne znaczenie 
dla wszystkich środków trwałych potrzebnych do realizacji usług transportu pasażerskiego 
i stanowią przedmiot umowy o świadczenie usług publicznych oraz są związane przede wszystkim 
z usługami w zakresie powierzonego transportu pasażerskiego. 

Po przeanalizowaniu przedłożonego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. wniosku, 
stanowiącego załącznik do niniejszego uzasadnienia, stwierdzić należy, iż spełnia on wymogi 
formalne określone w art. 4 ust. 4 ww. Rozporządzenia oraz zawiera dane niezbędne do 
uzasadnienia wniosku. 

Należy również zauważyć, że przedłużenie umowy wpływa na sprawy majątkowe gminy 
i samodzielne podjęcie decyzji przez Prezydenta Miasta Kalisza może zostać uznane 
za przekroczenie zakresu zwykłego zarządu. W związku z tym, podpisanie aneksu przedłużającego 
umowę wymaga wyrażenia zgody przez Radę Miasta Kalisza.  
 
 
 

       Prezydent 
              Miasta Kalisza 

           /…/ 
Krystian Kinastowski 


