
Uchwała  Nr XXXIII/175/ 2009                                                   
                  Rady  Gminy RozdraŜew  
                  z  dnia 27 listopada 2009 r. 

 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą 
Krotoszyn  w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)         
uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Postanawia się zawrzeć z Miastem i Gminą Krotoszyn porozumienie międzygminne               
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w brzmieniu określonym w załączniku              
do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

            Przewodniczący Rady Gminy  
           mgr Renata Zych - Kordus 



UZASADNIENIE  

W przedmiotowej uchwale proponuje się zawrzeć z Miastem i Gminą Krotoszyn 
porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, polegające 
na przewozie osób autobusami linii Nr „6” . 
Na mocy tego porozumienia Miasto i Gmina Krotoszyn przejmuje realizację zadania Gminy 
RozdraŜew w zakresie funkcjonowania linii Nr „6”, a Gmina RozdraŜew zobowiązuje się       
do partycypacji w kosztach utrzymania tej linii na swoim terenie. 

Realizując powyŜsze porozumienie, mając takŜe na uwadze w tym względzie przepisy 
Unii Europejskiej, między innymi Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczące usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu pasaŜerskiego naleŜy uznać, Ŝe Miejski Zakład 
Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. jest obecnie podmiotem (operatorem) wewnętrznym 
Miasta i Gminy Krotoszyn i realizuje lokalny transport zbiorowy (publiczny transport 
pasaŜerski) na terytorium macierzystej gminy, tj. w obszarze granic administracyjnych 
Krotoszyna. 

W przypadku zamiaru podjęcia wykonywania transportu zbiorowego poza własnym 
terytorium, organy gminy nie mogą robić tego samodzielnie, tj. bez uzgodnienia z władzami 
sąsiedniej gminy. Formami współdziałania międzygminnego są związki i porozumienia 
komunalne, których zasady działania określono w ustawie o samorządzie gminnym. 
Stosownie do art. 74 tej ustawy, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne                
w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych (w tym 
przypadku lokalnego transportu zbiorowego), przy czym gmina wykonująca zadania 
publiczne objęte porozumieniem przyjmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane       
z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji 
powierzonego zadania. Zatem konieczne staje się uregulowanie w/w przewozów poprzez 
zawarcie stosownych porozumień międzygminnych z zainteresowanymi gminami.  
Ponadto nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz.874, z późn.zm.) zdefiniowała komunikację miejską 
jako przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach 
administracyjnych miasta albo: 

1. miasta i gminy, 
2. miast albo miast i gmin sąsiadujących  

-  jeŜeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej 
realizacji komunikacji na swoim obszarze. 
W innym przypadku, funkcjonujący transport zbiorowy traktowany jest, jako komunikacja 
regionalna   i   autobusy   kursujące   na  tych   liniach   podlegają  odrębnym   wymaganiom 
technicznym. 

W związku z tym, aby przedmiotowa linia mogła być nadal traktowana, jako linia 
komunikacji miejskiej oraz, aby Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. mógł 
realizować przewozy na trasie tej linii, niezbędne staje się zawarcie stosownego porozumienia 
międzygminnego. 

Wobec powyŜszego podjęcie uchwały uwaŜa się za uzasadnione.  

 
         Wójt Gminy  
         mgr Mariusz Dymarski 

 



 
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/175/2009 
                     Rady  Gminy RozdraŜew 
                     z dnia 27 listopada 2009r. 

POROZUMIENIE     MI ĘDZYGMINNE 
zawarte w dniu ................... 2009 r. 

pomiędzy: 
Miastem i Gminą Krotoszyn – reprezentowaną przez ................................. 
a 
Gminą RozdraŜew  – reprezentowaną przez ............................................... 

§ 1 
Gmina RozdraŜew powierza, a Miasto i Gmina Krotoszyn przyjmuje do realizacji zadanie 
własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegające na przewozie osób 
autobusami linii Nr „6” na trasie Krotoszyn-RozdraŜew i RozdraŜew-Krotoszyn, w części 
dotyczącej Gminy RozdraŜew. 
W pozostałym zakresie Gmina RozdraŜew sama realizuje zadania w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

§ 2 
Miasto i Gmina Krotoszyn przejmuje prawa i obowiązki Gminy RozdraŜew, związane  
z zadaniem określonym w § 1. 

§ 3 
Ustalanie wysokości cen i opłat za usługi przewozowe oraz ulg i zwolnień z opłat                   
za przejazdy, określanie przepisów porządkowych oraz sposobu ustalania wysokości opłat 
dodatkowych z tytułu przewozu osób, zwierząt i rzeczy, dla zadania określonego w § 1, 
naleŜy do Rady Miejskiej w Krotoszynie, po uprzednim uzgodnieniu przez strony 
porozumienia. 

§ 4 
Miasto    i    Gmina    Krotoszyn    wykonywać    będzie    powierzone    zadanie    poprzez 
Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

§ 5 
Gmina RozdraŜew zobowiązuje się do utrzymania czystości, odśnieŜania i konserwacji 
nawierzchni w obrębie przystanków na terenie gminy. 

§ 6 
Zatrzymywanie się autobusów linii, o której mowa w § 1, na przystankach zlokalizowanych 
na terenie innych gmin będzie uzaleŜnione od zawarcia porozumień pomiędzy Miastem           
i Gminą Krotoszyn a tymi gminami. 



§ 7 
Rozkłady jazdy na linii określonej w § 1 ustala Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem opinii Gminy RozdraŜew. 

§ 8 
1. Gmina RozdraŜew zobowiązuje się do udziału w kosztach zadania określonego w § 1. 
2. Roczna wysokość udziału w kosztach, o których mowa w ust.1, będzie kaŜdorazowo  
     uzgadniana przez strony porozumienia do dnia 30 września w odniesieniu do następnego  
     roku kalendarzowego, na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów ponoszonych przez  
     przewoźnika, przy czym w odniesieniu do roku 2010 nastąpi to do 30 listopada 2009r.  
     Dotyczy to takŜe wszelkich zmian wysokości udziału w kosztach  
     wprowadzanych w ciągu danego roku. 
3. Dotacja w wysokości określonej w ust. 2, będzie przekazywana przez Gminę RozdraŜew  
     na konto bankowe nr 28 1090 1157 0000 0000 1501 5572 Miasta i Gminy Krotoszyn  
     w czterech równych ratach, w terminie do końca kaŜdego kwartału danego roku. 
4. W przypadku linii nierentownej Miasto i Gmina Krotoszyn zobowiązuje się do jej  
     utrzymania pod warunkiem rekompensaty kosztów przez Gminę RozdraŜew. 

§ 9 
1. Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2011r.  
2. Strona  moŜe  wypowiedzieć   porozumienie  z  zachowaniem   6-miesięcznego  okresu  
       wypowiedzenia. 

§ 10 
Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności. 

§ 11 
Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
kaŜdej ze stron. 

§ 12 
Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem  1.12.2009r. i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

Miasto i Gmina Krotoszyn Gmina RozdraŜew 


