UCHWAŁA NR XII/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Jedlina-Zdrój porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.
§ 2. Lokalny transport zbiorowy, w zakresie wskazanym w porozumieniu międzygminnym, wykonywany
będzie przez Gminę Głuszyca na zasadach określonych w tym porozumieniu. Porozumienie obejmować będzie
organizację lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej pomiędzy Gminą Głuszyca oraz Gminą
Jedlina-Zdrój.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Głuszycy do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Głuszyca oraz Gminą
Jedlina-Zdrój.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
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Załącznik do Uchwały Nr XII/92/2019
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 19 czerwca 2019 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca przez Gminę Jedlina-Zdrój zadań w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego zawarte w dniu …………………. 2019 r. pomiędzy:
Gminą Głuszyca – reprezentowaną przez:
………………………………………………
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Głuszyca:
………………………………………………
a
Gminą Jedlina-Zdrój – reprezentowaną przez:
………………………………………………
przy kontrasygnacie Gminy Jedlina-Zdrój:
………………………………………………
Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały Nr
………………… Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia ………………. w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój
………………….., Strony postanawiają:
§ 1. Gmina Jedlina-Zdrój powierza Gminie Głuszyca (zwanej dalej: „Organizatorem) realizację zadania
własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
§ 2. 1. Organizator przejmuje prawa i obowiązki związane z realizacją zadania, o którym mowa § 1, w zakresie
świadczenia usługi na linii komunikacji nr 45 oraz linii komunikacyjnej nr 55 pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój oraz
Gminą Głuszyca, na trasie o następującym przebiegu:
a) w zakresie linii komunikacyjnej nr 45 w ramach trasy obejmującej odcinki pomiędzy przystankami: Głuszyca
Sienkiewicza – Przedmieście, Jedlina Zdój – Jedlinka Hoża
b) w zakresie linii komunikacyjnej nr 55 w ramach trasy obejmującej odcinki pomiędzy przystankami: Głuszyca
Sienkiewicza – Przedmieście, Jedlina Zdój – Jedlinka Hoża
2. Liczba kursów:
a) w zakresie linii komunikacyjnej nr 45:
- 4 kursy w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w relacji: Głuszyca Sienkiewicza – Przedmieście, Jedlina
Zdój – Jedlinka Hoża,
- 6 kursów w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w relacji:
Jedlina Zdój – Jedlinka Hoża oraz Głuszyca Sienkiewicza – Przedmieście,
b) w zakresie linii komunikacyjnej nr 55: 1 kurs w dni robocze – od poniedziałku do piątku,
począwszy od dnia 24 czerwca 2019 r.
3. W imieniu Organizatora zadanie określone w niniejszym Porozumieniu realizowane będzie przez
wyłonionego w drodze przetargu operatora (zwanego dalej: „Operatorem”).
§ 3. Gmina Głuszyca zapewnia warunki organizacyjno-techniczne realizacji zadania będącego przedmiotem
niniejszego Porozumienia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).
§ 4. Gmina Jedlina-Zdrój zobowiązuje się do:
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a) całorocznego utrzymania przystanków (utrzymania w czystości, odśnieżania), utrzymania wiat
przystankowych oraz konserwacji nawierzchni na drogach gminnych w obrębie przystanków i pętli
położonych na terenie Gminy;
b) nieodpłatnego udostępniania, na rzecz Operatora przystanków i pętli położonych na terenie Gminy w celu
realizacji niniejszego porozumienia;
c) umożliwienia rozwieszania rozkładów jazdy na przystankach i w miejscach ogólnie dostępnych.
§ 5. 1. Gmina Głuszyca zobowiązuje się ponosić koszty realizacji powierzonego jej przez Gminę Jedlina-Zdrój
zadania własnego w zakresie dotyczącym kosztów funkcjonowania linii komunikacyjnej wskazanej
w § 2 ust. 1 niniejszego porozumienia na odcinku przebiegającym przez Gminę Jedlina-Zdrój.
2. Gmina Głuszyca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę trasy i niewykonywanie kursów spowodowane
brakiem przejezdności dróg oraz szczególnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
3. W przypadku uzasadnionych wystąpieniem tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki, blokady dróg,
awarie, niekorzystne warunki atmosferyczne) Organizator może wprowadzić zmiany w rozkładach jazdy oraz
lokalizacji przystanków, a także ma możliwość zawieszenia w całości lub w części realizacji usług objętych
niniejszym porozumieniem, po uzgodnieniu z Gminą Jedlina-Zdrój.
§ 6. 1. Porozumienie zawarto na czas określony i obowiązuje od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca
2024 r.
2. Każda ze Stron porozumienia ma prawo do jego rozwiązania za uprzednim trzymiesięcznym
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku stwierdzenia przez Stronę:
a) braku zasadności utrzymywania połączenia komunikacyjnego ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji
porozumienia,
b) naruszenia przez Stronę przeciwną obowiązków wskazanych w porozumieniu i brakiem usunięcia
zgłoszonego tej Stronie naruszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn.
zm.),
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
§ 8. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 9. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron i jeden dla
celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 10. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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