
UCHWAŁA NR XXXVII  /283/ 2017 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 20 listopada 2017 roku. 

 

w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w projekcie pn.: „Poznańska  

Kolej Metropolitalna” w związku z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do 

uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie 

kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz. 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym. ( Dz. U. z 2017r. poz. 1868) Rada Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się wolę udziału Powiatu Wągrowieckiego w projekcie pn.: ”Poznańska Kolej 

Metropolitalna” w związku z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do uruchomienia 

połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii 

komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

  

                                                                    Przewodnicząca 

                                                                        Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 
                                                                                        ___________________________ 

                                                                    /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 

 



                                                                Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XXXVII/283/2017 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  29 listopada 2017 roku. 

 

w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w projekcie pn.: „Poznańska 

Kolej Metropolitalna” w związku z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do 

uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie 

kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz. 

 
 

Projekt Poznańska Kolej Metropolitalna to przedsięwzięcie Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego 

oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. 

Poznańska Kolej Metropolitalna to system regularnych połączeń kolejowych oparty na 

zasadzie solidaryzmu i współfinansowany przez Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań, 

Powiat Poznański oraz pozostałe gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej położone wzdłuż 9 

linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, o częstotliwości kursowania pociągów w 

godzinach szczytu przewozowego co 30 minut zapewniających pasażerom odpowiedni komfort 

podróżowania.  

Kolej będzie obsługiwała obszar w promieniu 50 km od Poznania, wyznaczany przez stacje 

końcowe PKM na poszczególnych liniach: Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Grodzisk Wlkp., 

Jarocin, Szamotuły, Rogoźno, Kościan, Gniezno i Września.  

Szczegółowe kwestie dotyczące sposobu i wysokości środków finansowych na ten cel 

zostaną uregulowane w umowie pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Województwem 

Wielkopolskim.  

 

 

 

 

  

                                                                 Przewodnicząca 

                                                                        Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 
                                                                                        ___________________________ 

                                                                     /Małgorzata Osuch/ 


