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dzygminnego, powiatu, związku powiatów lub związku powiatowo-gminnego, 
które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach 
majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych.”. 

 
Art. 37.  

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.32)) w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W pozwoleniu na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej wojewoda ze-
zwala, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub 
krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji regionalnej sieci szerokopasmowej. Do inwestycji w za-
kresie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nie stosuje się przepisów 
rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2013 r. poz. 627, z późn. zm.33)), z wyjątkiem art. 83f ust. 1 oraz art. 84–89 tej 
ustawy.”. 

 
Art. 38.  

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 
2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.34)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 
a) w ust. 1: 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) gminne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicz-

nego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administra-
cyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły sto-
sowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny; 
inne niż przewozy powiatowe, powiatowo-gminne, wojewódzkie i 
międzywojewódzkie;”, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) międzywojewódzkie przewozy pasażerskie – przewóz osób w ra-

mach publicznego transportu zbiorowego wykonywany z przekro-
czeniem granicy województwa; inne niż przewozy gminne, powia-
towe, powiatowo-gminne i wojewódzkie;”, 

– pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„10) powiatowe przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach pu-

blicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach admini-
stracyjnych co najmniej dwóch gmin i niewykraczający poza granice 
jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów są-
siadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utwo-
rzyły związek powiatów; inne niż przewozy gminne, powiatowo-
gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie;”, 

                                                 
32) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1256, 1445 oraz z 2014 r. 

poz. 768. 
33) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 

2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222 i 774. 
34) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 

423 i 915 oraz z 2015 r. poz. 390. 
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– po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 
„10a) powiatowo-gminne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ra-

mach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach 
administracyjnych gmin i powiatów, które utworzyły związek po-
wiatowo-gminny; inne niż przewozy gminne, powiatowe, woje-
wódzkie i międzywojewódzkie;”, 

– pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

„25) wojewódzkie przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach 
publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach admi-
nistracyjnych co najmniej dwóch powiatów i niewykraczający poza 
granice jednego województwa, a w przypadku linii komunikacyj-
nych w transporcie kolejowym także przewóz do najbliższej stacji 
w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odby-
cia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz 
przewóz powrotny; inne niż przewozy gminne, powiatowe, powia-
towo-gminne i międzywojewódzkie;”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) jednostce samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć również 

związek międzygminny, związek powiatów lub związek powiatowo-
gminny;”; 

2) w art. 7: 
a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) związek powiatowo-gminny na linii komunikacyjnej albo sieci komuni-
kacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze 
gmin lub powiatów tworzących związek powiatowo-gminny;”, 

b) w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) związku powiatowo-gminnego – zarząd związku powiatowo-

gminnego;”; 
3) w art. 9 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) związek powiatowo-gminny obejmujący obszar liczący co najmniej 80 
000 mieszkańców – w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunika-
cyjnej na obszarze gmin lub powiatów tworzących związek powiatowo-
gminny;”; 

4) w art. 11 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2) starostę, zarząd związku powiatów, zarząd związku powiatowo-gminnego 

– uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez marszał-
ka województwa, 

3) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku międzygminnego –
uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez starostę, 
zarząd związku powiatów, zarząd związku powiatowo-gminnego, o ile jest 
utworzony, lub marszałka województwa”; 

5) w art. 13: 
a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1. Marszałek województwa przedstawia sejmikowi województwa do uchwa-
lenia projekt planu transportowego: 

1) uzgodniony z marszałkami sąsiednich województw, 
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2) zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku powiatów lub 
związku powiatowo-gminnego, o ile jest utworzony 

– w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich wła-
ściwości. 

2. Starosta, zarząd związku powiatów lub zarząd związku powiatowo-
gminnego, o ile jest utworzony, przedstawia odpowiednio radzie powiatu, 
zgromadzeniu związku powiatów albo zgromadzeniu związku powiatowo-
gminnego do uchwalenia projekt planu transportowego: 

1) uzgodniony ze starostą sąsiedniego powiatu, zarządem sąsiedniego 
związku powiatów lub związku powiatowo-gminnego, o ile jest 
utworzony, 

2) zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku międzygminnego, o 
ile jest utworzony 

– w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich wła-
ściwości. 

3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego 
przedstawia odpowiednio radzie gminy albo zgromadzeniu związku mię-
dzygminnego do uchwalenia projekt planu transportowego uzgodniony z 
właściwymi organami sąsiednich gmin, zarządem sąsiedniego związku 
międzygminnego lub zarządem sąsiedniego związku powiatowo-
gminnego, o ile jest utworzony, w zakresie linii komunikacyjnych prze-
biegających na obszarach ich właściwości.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Plan transportowy jest podawany do publicznej wiadomości przez jego 

ogłoszenie we właściwym dla organizatora dzienniku urzędowym, a w 
przypadku gdy organizatorem jest związek międzygminny, związek po-
wiatów albo związek powiatowo-gminny – w sposób zwyczajowo przyjęty 
na obszarach gmin albo powiatów tworzących te związki oraz w dzienniku 
urzędowym województwa, na którego obszarze działa związek międzyg-
minny, związek powiatów albo związek powiatowo-gminny.”; 

6) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W przypadku wygaśnięcia porozumienia zawartego między jednostkami sa-

morządu terytorialnego lub rozwiązania związku międzygminnego, związku 
powiatów albo związku powiatowo-gminnego, potwierdzenie zgłoszenia prze-
wozu wydane przez takiego organizatora zachowuje ważność przez okres, na 
jaki zostało wydane.”. 

 
Art. 39.  

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 
późn. zm.35)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 390a otrzymuje brzmienie: 
„Art. 390a. § 1. Wyborów zarządzonych na podstawie art. 371 nie przeprowadza 

się w jednostce samorządu terytorialnego, w której wskutek zmian w 
podziale terytorialnym państwa rozwiązaniu ulegnie rada, jeżeli data 
wyborów przypada w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozwiąza-

                                                 
35) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, 

Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, 
poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072. 


