
                 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 702/16 

Zarządu Powiatu Opolskiego 

z dnia 22 kwietnia 2016 r.  

 

OGŁOSZENIE  
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji                         
na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 
przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu 
Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2017 r. 
 

 

1. Podstawa prawna: 

Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego 

rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. Urz. UE                      

L Nr 315/1 ze zm.), art. 23 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy              

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym                              

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1414 ze zm.). 

 
2. Nazwa i adres organizatora przewozów: 

Powiat Opolski  

ul. 1 Maja 29 

45 – 068 Opole 

 
3. Tryb udzielenia zamówienia: 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.) organizator dokona 

wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi. Umowa będzie dotyczyć 

świadczenia usług w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie. 

 
4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą 

wykonywane przewozy: 

4.1. Rodzaj transportu: powiatowe przewozy pasażerskie o charakterze 

użyteczności publicznej w transporcie drogowym. 

 

 



4.2. Linie komunikacyjne objęte przedmiotem zamówienia:  

 Dąbrowa – Prądy przez Sokolniki, Wawelno, Siedliska  

 Chróścina – Prądy przez Wawelno, Siedliska 

 Niemodlin – Szydłów przez Sady, Grodziec, Skarbiszowice 

 Niemodlin – Tułowice przez Wydrowice, Tułowice Małe 

 
5. Przewidywany sposób wynagrodzenia koncesjonariusza:  

Rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 

zbiorowym, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz ust. 2 ustawy z dnia                   

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2015 r.                   

poz. 1440 ze zm.). 

 

6. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 

Listopad 2016 r. 

 
7. Informacje dodatkowe: 

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług 

publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego                     

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 

oraz art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji. 


