
UCHWAŁA NR LIX/834/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce 
a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego. 

Na podstawie art. 74 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 
zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Miasto Kalisz przekazanego przez Gminę i Miasto Nowe 
Skalmierzyce zadania publicznego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego, w celu zaspokajania potrzeb 
mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w zakresie komunikacji zbiorowej. 

2. Przejęcie przez Miasto Kalisz przekazanego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce zadania, o którym mowa 
w ust. 1 nastąpi na podstawie porozumienia międzygminnego i umowy o dotację. 

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kalisza do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust.2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia 
porozumienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

W wyniku optymalizacji sieci komunikacyjnej, dbając o zapewnienie optymalnego poziomu skomunikowania 
miasta Kalisz, liczba wykonywanych przez operatora kaliskiej komunikacji miejskiej wozokilometrów na 
terenach gmin ościennych zostanie ograniczona od stycznia 2023 r. 

W uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego od 1 stycznia 2023 r. połączenie między 
Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim będzie wykonywane wyłącznie przez ostrowskiego operatora tj. Miejski 
Zakład Komunikacyjny S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Część kursów obsługiwanych przez autobusy linii nr 
19E kaliskiego operatora  zostanie obsłużona dodatkowymi kursami linii nr M. Wraz z likwidacją linii 19E  
zwiększona zostanie częstotliwość linii nr 15 obecnie kursującej wyłącznie w dni robocze do miejscowości 
Skalmierzyce. Od 1 stycznia 2023 r. linia nr 15 kursować będzie również w weekendy, zapewniając 
mieszkańcom Nowych Skalmierzyc zbieżną do obecnego rozkładu jazdy dostępność do połączeń autobusowych 
do Kalisza. 

Należy nadmienić, że w ramach przeprowadzonej optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji 
miejskiej przewidziane jest zlikwidowanie linii nr 3D i skrócenie linii nr  17 do miejscowości Biskupice. Od 
1 stycznia 2023r. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce uruchamia linie autobusów z Kotowiecka do Kalisza 
przez Nowe Skalmierzyce. Zgodnie z dokonanym uzgodnieniem z Burmistrzem Gminy i Miasto Nowe 
Skalmierzyce w ramach  nowego porozumienia Miasto Kalisz zachowa możliwość wjazdu na teren gminy 
w celu zawrócenia autobusów kursujących na linii nr 17 do miejscowości Biskupice. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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