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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1/2017
GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ I GMINY MIRSK
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy
Mirsk przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój
Na podstawie: uchwały nr XLII/228/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania
publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mirsk przez Gminę Miejską
Świeradów-Zdrój oraz uchwały nr XXX/204/17 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania
publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mirsk przez Gminę Miejską
Świeradów-Zdrój.
Porozumienie międzygminne
zawarte pomiędzy:
Gminą Miejską Świeradów-Zdrój z siedzibą przy ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój,
reprezentowaną przez Rolanda Marciniaka – Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Iwony Kosmalia
a:
Gminą Mirsk z siedzibą przy placu Wolności 39, 59-630 Mirsk, reprezentowaną przez Andrzeja Jasińskiego
- Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk przy kontrasygnacie Skarbnika – Danuty Kalupy
o następującej treści:
§ 1. 1. Gmina Mirsk powierza Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój realizację zadania własnego gminy
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, uwzględniającego potrzeby przewozowe mieszkańców obu tych
gmin, na linii komunikacji miejskiej przebiegającej przez Gminę Mirsk i Gminę Miejską Świeradów-Zdrój.
2. Przebieg przedmiotowej linii komunikacji miejskiej na terenie Gminy Mirsk:
1) Trasa Świeradów-Zdrój – Gmina Mirsk
a) Świeradów-Zdrój – Geopark:
- granica administracyjna Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój/Gmina Mirsk (droga wojewódzka nr 358),
- miejscowość Orłowice (droga wojewódzka 358) – przystanek nr 03 - Orłowice 3,
- miejscowość Orłowice (droga wojewódzka 361),
- miejscowość Orłowice i Krobica (droga powiatowa nr 2494D),
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- miejscowość Krobica – przystanek nr 02 - Krobica 2 (droga powiatowa nr 2494D),
- miejscowość Krobica (droga powiatowa 2504D) – przystanek nr 01 - Krobica 4 (Geopark)
b) Geopark – Świeradów-Zdrój:
- przystanek nr 01 - Krobica 4 (Geopark) - miejscowość Krobica (droga powiatowa 2504D),
- miejscowość Krobica – przystanek nr 09 - Krobica 3 (droga powiatowa nr 2494D),
- miejscowość Krobica i Orłowice (droga powiatowa nr 2494D),
- miejscowość Orłowice (droga wojewódzka 361),
- granica administracyjna Gminy Mirsk/Gmina Miejska Świeradów-Zdrój (droga wojewódzka nr 361),
2) Trasa Świeradów-Zdrój – Szklarska Poręba
a) Gmina Mirsk – Gmina Miejska Szklarska Poręba:
- granica administracyjna Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój/Gmina Mirsk (droga wojewódzka nr 358),
- przystanek nr 04 - Rozdroże Izerskie 1 (droga wojewódzka nr 358),
- granica administracyjna Gminy Mirsk/Gmina Stara Kamienica (droga wojewódzka nr 358),
b) Gmina Miejska Szklarska Poręba – Gmina Mirsk:
- granica administracyjna Gminy Stara Kamienica/Gmina Mirsk (droga wojewódzka nr 358),
- przystanek nr 01 - Rozdroże Izerskie 2 (droga wojewódzka nr 358),
- granica administracyjna Gminy Mirsk/Gmina Miejska Świeradów-Zdrój (droga wojewódzka nr 358).
§ 2. 1. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przejmuje prawa i obowiązki związane z realizacją zadania,
o którym mowa § 1, w zakresie określonym w niniejszym porozumieniu.
2. Prawa i obowiązki Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój określone w niniejszym porozumieniu
realizowane będą przez jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój – Zakład Komunikacji
Miejskiej w Świeradowie-Zdroju oraz Kierownika Zakładu Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju,
o ile na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów nie są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji
organów gmin.
§ 3. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jako organizator lokalnego transportu zbiorowego zobowiązuje
się do:
a) opracowywania rozkładu jazdy obowiązującego na linii komunikacji miejskiej objętej niniejszym
porozumieniem,
b) dokonywania zmian w przebiegu istniejącej linii komunikacyjnej, w porozumieniu z Gminą Mirsk,
w szczególności z uwagi na zmieniające się potrzeby przewozowe,
c) zapewnienia obsługi linii komunikacyjnej przez tabor sprawny technicznie i właściwie oznakowany,
d) informowania pasażerów o sposobie funkcjonowania komunikacji i warunków korzystania z jej usług.
§ 4. Gmina Mirsk zobowiązuje się do:
a) udostępnienia operatorowi linii komunikacyjnej, tj. Zakładowi Komunikacji Miejskiej w ŚwieradowieZdroju, przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na trasie linii komunikacji miejskiej opisanej w § 1,
ust. 2, będących w zarządzie Gminy Mirsk,
b) utrzymywania w należytym stanie technicznym wiat i oznakowania przystanków oraz czystości i porządku
w ich otoczeniu, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa,
c) umieszczania rozkładów jazdy linii komunikacji miejskiej opisanej w § 1, ust. 2 na przestankach będących
w zarządzie Gminy Mirsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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§ 5. 1. Ustalanie opłat, ich wysokości oraz ulg i zwolnień z opłaty za przejazdy, określenie przepisów
porządkowych oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zwierząt i rzeczy
dotyczących linii komunikacji miejskiej opisanej w § 1 odbywać się będzie na podstawie obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa.
2. Jako organizator lokalnego transportu zbiorowego Gmina Miejska Świeradów-Zdrój pokrywa całkowity
koszt obsługi linii komunikacji miejskiej przebiegającej przez teren Gminy Mirsk, natomiast Gmina Mirsk
nieodpłatnie udostępnia połączenia drogowe opisane w § 1, przebiegające przez obszar Gminy Mirsk.
§ 6. 1. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za zmianę trasy i niewykonanie
kursów spowodowane brakiem przejezdności dróg oraz szczególnie niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.
2. W przypadkach uzasadnionych działaniem siły wyższej (np.: klęski żywiołowe, blokady dróg, awarie,
niekorzystne warunki atmosferyczne) Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zastrzega sobie prawo, w odniesieniu
do operatora linii komunikacyjnej, do wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy oraz lokalizacji przystanków,
a także zawieszania w całości lub w części realizację usług objętych niniejszym porozumieniem,
bez konieczności uzgadniania tych kwestii z Gminą Mirsk.
3. Jeżeli zawieszenie w całości lub w części realizacji usług objętych niniejszym porozumieniem występuje
przez okres 1 miesiąca Gmina Miejska Świeradów – Zdrój powiadomi pisemnie o tym fakcie Gminę Mirsk
oraz określi termin ponownego realizowania powierzonego zadania.
4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszego porozumienia nie będzie uważane za naruszenie
jego warunków, jeżeli spowodowane będzie działaniem siły wyższej.
§ 7. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 8. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o publicznym transporcie drogowym, ustawy o transporcie
drogowym oraz ustawy Prawo przewozowe.
§ 10. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
§ 11. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Obowiązek skierowania porozumienia do publikacji spoczywa na Burmistrzu Miasta Świeradów-Zdrój.
3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój:
R. Marciniak
Skarbnik Gminy:
I. Kosmala
Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk:
A. Jasiński
Skarbnik:
D. Kalupa

