
 

 

POROZUMIENIE NR DSDiK/3/2017 

zawarte w dniu 26.01.2017 r.  

pomiędzy:  

Województwem Dolnośląskim  

reprezentowanym przez: 

1) Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Ewę Mańkowską, 

2) Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Jerzego Michalaka,  

zwanym dalej „Powierzającym”  

a 

Gminą Bielawa  

reprezentowaną przez:  

1) Zastępcę Burmistrza Miasta - Małgorzatę Greiner  

2) przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Izabeli Niemczyk  

z siedzibą: 58-260 Bielawa, Pl. Wolności 1  

zwaną dalej „Przejmującym” . 

§ 1. 1. Powierzający jako zarządca dróg wojewódzkich powierza Przejmującemu jako zarządcy dróg 

gminnych zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej  

nr 384 w granicach administracyjnych Gminy Bielawa, a Przejmujący oświadcza, że przyjmuje  

do wykonywania funkcję zarządcy przystanków. Wykaz przystanków stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia. 

2. Przekazanie przystanków objętych niniejszym Porozumieniem, nastąpi w formie pisemnego protokołu 

zdawczo - odbiorczego podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron – 

załącznik nr 2 do Porozumienia. 

3. Przejmujący zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków obciążających zarządcę 

przystanków na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności określonych 

w art. 3 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 250), w art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 1440 ze zm.) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451). 

§ 2. 1. Przejmujący upoważniony jest do zarządzania przystankami określonymi w załączniku nr 1  

do Porozumienia, a w szczególności do ustalania zasad korzystania z przystanków przez przewoźników 

i operatorów, wydawania uzgodnień zasad korzystania z przystanków oraz pobierania opłat zgodnie z art.16 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.)  

za korzystanie z tych przystanków, co będzie stanowić jedyne wynagrodzenie Przejmującego z tytułu 

niniejszego Porozumienia. 
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2. Wpływy z opłat, o których mowa w ust.1 Przejmujący zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie  

na realizację przyjętych niniejszym porozumieniem zadań, a w szczególności na remonty, przebudowy, 

wymiany, naprawy wiat przystankowych i utrzymanie czystości przystanków. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że niedopuszczalne będzie umieszczanie na przystankach reklam 

w rozumieniu art.4 ust.23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), 

za wyjątkiem reklam umieszczonych w gablotach reklamowych wiat przystankowych. 

4. Przejmujący zobowiązany jest do wprowadzenia i utrzymania przez cały okres obowiązywania 

niniejszego Porozumienia następujących wymagań: 

a) rozkłady jazdy powinny być umieszczone na słupku znaku D-15, na wiacie przystankowej lub  

na niezależnych słupkach; 

b) do korzystania z przystanków upoważnieni będą przewoźnicy i operatorzy w rozumieniu ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) lub ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.); 

c) każdy przewoźnik i operator będzie zobowiązany do korzystania z przystanków w sposób umożliwiający 

innym przewoźnikom/operatorom korzystanie z tych przystanków na równych prawach z zachowaniem 

przepisów prawa miejscowego; 

d) każdy przewoźnik i operator będzie korzystał z przystanków jedynie w celu wykonywania przewozów,  

tj. umożliwienia pasażerom wsiadania lub wysiadania z pojazdu; niedopuszczalny jest postój  

na przystankach w celu oczekiwania na pasażerów; 

e) każdy przewoźnik i operator będzie zobowiązany do zatrzymywania się jedynie na przystankach 

oznaczonych znakiem D-15; 

f) każdy przewoźnik i operator będzie zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom wsiadającym 

lub wysiadającym z pojazdu na przystankach. 

§ 3. 1. W przypadku potrzeby remontu lub przebudowy drogi publicznej, jeżeli zajdzie konieczność 

przeniesienia Przystanku, Powierzający ustali w uzgodnieniu z Przejmującym nową lokalizację Przystanku. 

2. W przypadku likwidacji Przystanku, Powierzający powiadomi Przejmującego o planowanym terminie 

zmiany organizacji ruchu z 30-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Lokalizacja jakichkolwiek obiektów budowlanych w obrębie Przystanku, między innymi wiat 

przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych posadowionych na miejscu 

przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, wymaga 

każdorazowo pisemnej zgody Powierzającego. 

§ 4. 1. Powierzający ma prawo do regularnego kontrolowania realizacji niniejszego Porozumienia  

zaś Przejmujący jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Przekazującemu wszystkich materiałów 

i informacji potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. 

2. Począwszy od dnia przekazania Przejmującemu przystanków wskazanych w załączniku do Porozumienia 

ponosi on odpowiedzialność z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem wobec Powierzającego i osób 

trzecich za swoje zawinione działanie lub zaniechanie. 

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia Porozumienia z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego Porozumienia  

lub nienależytego jego wykonania, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu 

wypowiedzenia przez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie. 

§ 6. 1. Cesja uprawnień przysługujących Przejmującemu na podstawie Porozumienia, może nastąpić 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Przekazującego, pod rygorem nieważności cesji. 

2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 
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3. Ewentualne spory mogące powstać w związku z Porozumieniem rozstrzygane będą przez właściwy  

dla Przekazującego rzeczowo i miejscowo sąd powszechny. 

4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

5. Zmiany i uzupełnienia do Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego: 

E. Mańkowska 

 

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego: 

J. Michalak 

 

Zastępca Burmistrza Miasta: 

M. Greiner  

 

Skarbnik Miasta: 

I. Niemczyk 
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Załącznik nr 1 do Porozumienia nr DSDiK/3/2017  

z dnia 26 stycznia 2017 r. 
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Załącznik nr 2 do Porozumienia nr DSDiK/3/2017  

z dnia 26 stycznia 2017 r. 
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