
 
 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Chocianów z zakresu organizacji 

publicznego transportu zbiorowego 

 

Na podstawie art. 74 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.), 
uchwały nr XVI.90.2019 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 25 lipca 2019 r., w sprawie wyrażenia zgody 

na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia oraz 

uchwały nr XII/127/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie przejęcia przez 
Gminę Polkowice od Gminy Chocianów części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu 

zbiorowego zostaje zawarte Porozumienie międzygminne zwane dalej "Porozumieniem" pomiędzy: 

Gminą Polkowice – Urzędem Gminy Polkowice, 

NIP 692-22-53-936, REGON: 390647618 

z siedzibą w Polkowicach, 

ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, 

w imieniu której działają: 

Łukasz Puźniecki - Burmistrz Polkowic, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Gryś, 

zwaną dalej „Gminą Polkowice” 

a 

Gminą Chocianów - Urzędem Miasta i Gminy Chocianów, 

NIP: 692-22-53-913, REGON: 390647570 

z siedzibą w Chocianowie 

ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów, 

w imieniu której działają: 

Tomasz Kulczyński  – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Stanisławy Potocznej, 

zwaną dalej „Gminą Chocianów” 

zwanymi dalej Stronami Porozumienia, 

o następującej treści: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lipca 2020 r.

Poz. 4424



§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Gminie Polkowice przez Gminę Chocianów realizacji 
części zadania własnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: 

Polkowice – Chocianów, której przebieg oraz długość określono w załączniku do Porozumienia w ramach 

gminnych przewozów pasażerskich. 

§ 2. Strony Porozumienia ustalają, że: 

1) organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Chocianów na linii o której mowa 

w § 1, będzie Gmina Polkowice, z zastrzeżeniem § 3 i § 4 Porozumienia; 

2) operatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Chocianów na linii o której mowa  

w § 1 będzie Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach; 

3) na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach 

obowiązuje „Regulamin przewozu”. 

§ 3. 1. Gmina Chocianów ustala na swoim obszarze zakres usług komunikacyjnych stosownie do potrzeb 

mieszkańców i możliwości finansowych. 

2. Wnoszone przez Strony Porozumienia zmiany przebiegu i długości linii komunikacyjnej, ilości kursów, 

usytuowania przystanków wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Koszty związane ze zmianą określoną w ust. 2 poniesione przez Zakład Komunikacji Miejskiej  

w Polkowicach pokrywają Strony Porozumienia w sposób określony w niniejszym porozumieniu w oparciu 

o obowiązującą stawkę wozokilometra. 

§ 4. Gmina Chocianów w zakresie dotyczącym swojego obszaru zobowiązuje się do: 

1) utrzymania przystanków komunikacyjnych, remontu i naprawy wiat przystankowych, 

2) wyposażenia wg potrzeb przystanków w wiaty przystankowe, gabloty na rozkłady jazdy, 

3) odśnieżania oraz utrzymania właściwego stanu nawierzchni dróg gminnych, na trasie linii objętej 

Porozumieniem, 

Na terenie Gminy Chocianów. 

§ 5. Gmina Polkowice jako organizator publicznego transportu zbiorowego zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia regularnego i zgodnego z ustalonym rozkładem jazdy przewozu pasażerów,  

2) zorganizowania obsługi linii komunikacyjnych przez tabor sprawny technicznie, właściwie oznakowany 

i czysty, 

3) opracowywania rozkładów jazdy i uzgadniania ich z Gminą Chocianów, 

4) wywieszania, aktualizacji i  uzupełniania uszkodzonych rozkładów jazdy na przystankach 

komunikacyjnych. 

§ 6. 1. Gmina Polkowice nie ponosi odpowiedzialności za zmianę tras i niewykonanie kursów 

spowodowane brakiem przejezdności dróg oraz szczególnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  

2. Zmiany rozkładu jazdy polegające na zmianie godzin odjazdów i przyjazdów wymagają pisemnego 

uzgodnienia między Stronami i nie stanowią zmiany Porozumienia. 

3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, 

strajki, blokady dróg, powódź, awarie itp.) Gmina Polkowice może wprowadzić zmiany rozkładów jazdy, trasy 
linii komunikacyjnej, lokalizacji przystanków, zawieszać linię bez konieczności uzgadniania tych kwestii 

z Gminą Chocianów. Powiadomienie Gminy Chocianów o powyższych poczynaniach (spowodowanych siłą 

wyższą) nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie Porozumienia. 

§ 7. Porozumienie zawiera się na okres od 8 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

§ 8. Szczegółowe zasady wyliczeń udziału Gminy Chocianów w kosztach realizacji powierzonego zadania, 

o którym mowa w § 1 określa załącznik do Porozumienia. 

§ 9. 1. Wysokość wydatków związanych z realizacją zadania ponoszonych przez Gminę Chocianów ustala 

się w łącznej kwocie w wysokości 9 516,67 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 67/100). 
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2. Kwota, o której mowa w ust. 1 będzie przekazana przelewem na rachunek bankowy 41 1020 3017 
0000 2702 0166 6247 prowadzony w banku PKO BP S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne  

we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław do dnia 20 czerwca 2020 r, według następującego 

rozliczenia: 

Linia nr 25 relacji Polkowice – Chocianów, koszt Gminy Chocianów 

Ilość km dziennie na linii 39,6 Ilość kursów 2 

Rok  Robocze   7,51 zł 

2020 
Ilość dniu 

w miesiącu 
Ilość w km 

dziennie 
Ilość w km 
w miesiącu 

Koszt 
miesięczny 

Czerwiec 16 79,20 1 267,20 9 516,67 zł 

Razem    1 267,20 9 516,67 zł 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 będzie podlegać korekcie w przypadkach: 

1) niezależnych od organizatora przewozów zmian przepisów (np. podatkowych), wzrostu cen usług, 

materiałów niezbędnych do realizacji przewozów (np. paliwa) i innych parametrów mających wpływ  

na kształtowanie się stawki wozokilometra, którego to wzrostu nie można było przewidzieć, 

2) zmian, o których mową w § 3 niniejszego Porozumienia. 

4. Skorygowane wydatki za realizację zadania ponoszone przez Gminę Chocianów ustalane będą w  drodze 
negocjacji między stronami Porozumienia na podstawie zaktualizowanych parametrów określonych 

w załączniku i będą wprowadzane do Porozumienia w formie aneksu. 

§ 10. 1. Gmina Polkowice zobowiązuje się wykorzystać otrzymane w ramach dotacji celowej środki  

do 31 grudnia 2020 r. 

2. Gmina Polkowice przedłoży Gminie Chocianów rozliczenie wydatkowanych środków w terminie  

do 15 stycznia 2021 r. 

3. Gmina Polkowice nie może przeznaczyć otrzymanych środków finansowych na inny cel niż określony 

w Porozumieniu. 

4. Gmina Chocianów ma prawo do bieżącej kontroli Gminy Polkowice w zakresie prawidłowości 

wykorzystania otrzymanych w ramach Porozumienia środków. 

5. Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, o których mowa w § 9 Gmina Polkowice dokona  
na rachunek Gminy Chocianów, nr 39 8653 0004 0000 0089 1321 0001 prowadzony w Bank Spółdzielczy 

w Przemkowie filia w Chocianowie Plac Wolności 14, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 

§ 11. W przypadku naruszenia przez Gminę Chocianów § 9 ust. 2, Gminie Polkowice przysługuje 
uprawnienie do wypowiedzenia Gminie Chocianów świadczenia na jej rzecz usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w oparciu o przedmiotowe Porozumienie, bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

§ 12. W razie ponawiającego się zaniechania wykonania usługi przewozu, Gmina Chocianów może 

rozwiązać Porozumienie bez wypowiedzenia. 

§ 13. Z zastrzeżeniem § 11 i § 12 każda ze Stron ma prawo do rozwiązania niniejszego Porozumienia  
za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

§ 14. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15. Wszelkie sprawy, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Porozumienia 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na gminę Polkowice. 
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§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy Prawo 

przewozowe. 

§ 17. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 18. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

Burmistrz Polkowic: 

Łukasz Puźniecki 

Skarbnik Gminy Polkowice 

Katarzyna Gryś 

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów: 

Tomasz Kulczyński 

Skarbnik Miasta i Gminy Chocianów: 

Stanisława  Potoczna 
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