
UCHWAŁA NR ……………….. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …………… 2021 r. 

 

w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy 

Autobusowe” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) oraz art. 72a ust. 1, art. 65 ust. 2 w zw. z art. 72a ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 t.j. z dnia 
2020.05.25) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Powiat Grodziski wraz z Gminami: 
1) Baranów, 
2) Błonie, 
3) Grodzisk Mazowiecki, 
4) Jaktorów, 
5) Milanówek, 
6) Żabia Wola, 

 
tworzą Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”. 
 

§ 2 
 
Zadania Związku Powiatowo-Gminnego, o którym mowa w § 1 określi Statut. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



Uzasadnienie 

Celem utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego, funkcjonującego pod nazwą „Grodziskie 
Przewozy Autobusowe”, 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 
zarządzenie istniejącymi liniami komunikacyjnymi poprzez stworzenie spójnego systemu 
komunikacji publicznej. Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w skład związku mają 
wejść następujące jednostki administracyjne: Powiat Grodziski wraz z Gminami: Baranów, 
Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Żabia Wola. Możliwość utworzenia 
przedmiotowego związku reguluje art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dn. 16.12.2010 r. o 
publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2020.1944 t.j. z dnia 2020.11.04), zgodnie z którym 
organizatorem publicznego transportu zbiorowego przy uwzględnieniu właściwego obszaru 
działania może być związek powiatowo-gminny. 

Dzięki ujednoliceniu struktury linii komunikacyjnych, zarówno w zakresie godzin 

funkcjonowania autobusów, rozkładów jazdy, jak i opłat za bilety, 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 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 Milanówkiem a pobliskimi gminami, stanie się czynnikiem popularyzującym 

transport publiczny, który coraz częściej stanowi kluczowy składnik niskoemisyjnej 

komunikacji  (funkcjonujące w ramach związku autobusy będę spełniały odpowiednie normy 

emisji spalin).  

Perspektywa utworzenia przedmiotowego związku wiąże się również z potencjalnymi 

korzyściami natury finansowej. W ramach związku powiatowo-gminnego podmioty 

zainteresowane mogą składać do Wojewody Mazowieckiego wnioski o dopłatę dla 

komunikacji autobusowej. Uzyskane dofinansowanie umożliwi nie tylko utrzymanie 

aktualnych linii, ale również ich rozbudowę i rozwijanie nowych tras.    


