UCHWAŁA NR 89/2020
ZARZĄDU GÓNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie zmian rozkładów jazdy i przebiegu linii oznaczonych
symbolem AP1, AP2, AP3, AP4.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 b lit. a w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019r. poz. 2475 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
9 marca 2017r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. 2017r. poz. 730) w związku
z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. z 2020r. poz. 436 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.
z 2020r. poz. 491 z późn. zm)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku z zagrożeniem wywołanym rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje
konieczność wprowadzenia na czas określony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491),
szczególnego rozwiązania umożliwiającego podejmowanie przez Dyrektora Zarządu Transportu
Metropolitalnego w Katowicach działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, poprzez
wprowadzenie:
1) Zmian rozkładów jazdy i przebiegu linii oznaczonych symbolami AP1, AP2, AP3, AP4, w celu
uzupełnienia oferty przewozowej w relacjach Katowice-Gliwice oraz Katowice-Sosnowiec, poprzez
uruchomienie dodatkowych linii oznaczonych symbolami 835A, 840A, 870A,
2) Przekazanie do realizacji operatorom zmian dotyczących linii AP1, AP2, AP3, AP4, zgodnie
z postanowieniami wynikającymi z zawartych umów i przepisów prawa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Transportu Metropolitalnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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